
 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 

 

Dnia 3 września 

2018r. w auli naszego 

zakładu miało miejsce 

uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 

2018/2019. Uczestniczyli 

w nim wychowankowie 

oraz pracownicy, a także 

ksiądz Szymon 

Lewandowski, który 

odprawił z tej okazji 

mszę świętą.  

Po mszy Pan 

Dyrektor Szkół mgr 

Wojciech Wypych 

wygłosił krótkie 

przemówienie, 
podczas którego 

powitał zebranych, 

poinformował o 

zmianach w 

nadchodzącym roku 

szkolnym, w związku z reformą edukacji, oznajmił uczniom, kto będzie 

1.  

 pełnił rolę wychowawców poszczególnych klas oraz życzył wszystkim 

owocnej pracy i wytrwałości w 

dążeniu do przyjętych przez 

siebie celów. 

Następnie głos zabrał 

Pan Dyrektor Zakładu mgr 

Sebastian Hałas, który po 

przywitaniu wszystkich 

zgromadzonych na 

uroczystości, wyraził 

nadzieję na dobrą współpracę 

zarówno z wychowankami, 

jak i pracownikami zakładu. 

W następnej kolejności 

przyszedł czas na część 

artystyczną, którą jak zwykle 

przygotował pan Arkadiusz 

Siuchniński. Najpierw 

wychowankowie i pracownicy 

odśpiewali hymn Polski.  

Następnie mieliśmy okazję 

przypomnieć sobie historię wybuchu Drugiej Wojny Światowej, dzięki 

dwóm filmikom, z których jeden był piosenką zespołu hip-hopowego 

nawiązującą do tekstu: „ Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” autorstwa 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kolejnym punktem części 

artystycznej był film przygotowany przez pana Siuchnińskiego i 

wychowanków, w którym zawarte były wspomnienia z minionego roku 

szkolnego oraz wakacji.  
Na tym uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zakończyła się, a 

wychowankowie wraz z nauczycielami wrócili do szkoły. 

Marta Socha 

Mieczysław Luchowski 
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 W poniedziałkowe południe,1 października  br. na terenie ZP 

MOAS w Szubinie odbyły się zawody sportowe „ Ogólnopolski 

challenge”. Jest to cykl imprez 

sportowych pod patronatem 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 

stworzony przez Stowarzyszenie 

Sport Life. Projekt zakłada  27 

biegów przeszkodowych w formie 

rywalizacji szkół podstawowych 

dla dzieci klas IV – VI. W 

imprezie udział wzięły: 

 reprezentacja ZP MOAS 

Szubin, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 

Szubin,  

 Szkoła  Podstawowa  

Kowalewo, 

 Szkoła Podstawowa nr 4  

Szubin. 

Podczas zawodów oprócz biegu z 

przeszkodami były realizowane elementy pirotechniki filmowej, pokazy 

uzbrojenia polskich służb mundurowych oraz  możliwość skorzystania ze 

strzelnicy ASG. Każdy 

uczestnik rywalizacji otrzymał 

pamiątkową koszulkę oraz 

medal. W biegu nr 4 

bezkonkurencyjni okazali się 

wychowankowie MOAS- 

zajmując pierwsze cztery 

miejsca. Naszą placówkę 

reprezentowali: Krzysztof 

Król, Patryk Seyda, Dariusz 

Grządziel, Dawid Sikorski, Michał Wiliński oraz Piotr Cieślukowski.  

 

Tomasz Staroń 
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 W tym roku w ramach „Żywej lekcji historii” na terenie byłego 

obozu jenieckiego „Oflag 64”, mieszczącego się w obszarze zakładu 

poprawczego odbył się pokaz sportów obozowych. Można było 

zobaczyć: pokaz futbolu amerykańskiego, pokaz softbolu. Dodatkowo 

można było wziąć udział w turnieju rzucie podkową,  zobaczyć wystawy 

„Życie sportowe w obozach jenieckich w Szubinie w latach 1940- 1944” 

i „Oflag 64. Obrazy z Życia Jeńców Amerykańskich”. Kolejną atrakcją 

było zwiedzanie makiety obozu oraz udział w pokazie filmu z żywej 

lekcji historii w 2017r.   

 Wychowankowie zakładu poprawczego wzięli czynny udział w 

imprezie. Brali udział w konkursie rzutu podkową, w treningu futbolu 

amerykańskiego oraz rozegrali pokazowy mecz  z młodzieżą z 

Bydgoszczy. 

Mieczysław Luchowski 
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 W dniu 11.10.2018 po raz kolejny mieliśmy okazję do spotkania z 

p. Mariuszem Kurtzem . Dla niewtajemniczonych p. Mariusz to 

podróżnik, filmowiec, religioznawca. Od 22 lat w podróży, przez wiele 

krajów. Najdalej dotarł do Australii. Odwiedził między innymi Indie, 

Chiny, Afganistan, Pakistan, 

Indonezję. Filmuje ludzi i ich 

życie codzienne oraz sytuacje 

jakie tworzą. Zwraca uwagę na 

więzi ich łączące, na radości i 

trudności często wynikające z 

sytuacji politycznej i 

gospodarczej. Bada też ich wiarę 

i postawę wobec obcego jakim jest podróżnik.  

Pan Mariusz rozpoczął spotkanie od wyświetlenia fragmentu 

programu "Uwaga", w ten sposób niejako się przedstawiając. 

Dowiedzieliśmy się z niego, że pochodzi z patologicznej rodziny, że miał 

problemy w szkole, nie był mu obcy światek przestępczy i tylko dzięki 

zdeterminowaniu oparł się presji złego otoczenia.  

  Jego podróże są sposobem na życie. Podróżuje samotnie, ceniąc 

sobie wolność i niezależność. Spotkanie z naszymi wychowankami  pan 

Mariusz przeplatał filmami z 

krajów, które odwiedził oraz 

zwrócił uwagę na różne formy 

realizacji siebie. Ukazał młodym 

ludziom uniwersalne życiowe 

mądrości takie jak potrzebę 

nauki, uczciwości, pracowitości, 

wykształcenia, tolerancji, 

umiejętności dokonywania wyborów i bycia sobą, a wszystko to wplatał 

w podróżnicze opowieści. Prelegent przekazał chłopakom uniwersalne 

życiowe wartości, poparte własnymi doświadczeniami i przeżyciami, 

trafiając do słuchającej go z wielkim zainteresowaniem  publiczności. 

Nie dziwiły więc gromkie brawa na koniec spotkania. 

Tomasz Półtorak 
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Każdego roku wiosną, do ZP Trzemeszno przyjeżdżają młodzi 

pasjonaci ciężarów. Stają oni przed nie lada wyzwaniem. 

 Organizatorzy przygotowują zwykle 6 morderczych konkurencji 

w których przychodzi im rywalizować. Nikt jednak nie odpuszcza a 

rywalizacja toczy się w 

sportowej atmosferze. 

  W tym roku zawody 

odbyły się 10 maja. 

Strongmenów podzielono na 

dwie kategorie wagowe. W 

każdej wystartowało po 5 

zawodników. W kat lekkiej 

zwyciężył Kamil Misztela z 

ZP Trzemeszno. Ciężką kategorię również zdominował zawodnik  

zakładu z Trzemeszna- Krystian Gęsikowski. 

  Zawody swoją 

obecnością jak co roku 

uświetnili zaprzyjaźnieni 

sportowcy Artur Walczak i 

Karolina Koszela. Pokaz 

sztuki walki Capoeira dał 

Krzysztof Moszyk. Jest on 

profesorem tej dyscypliny i 

czołowym polskim 

trenerem. 

 Dla zawodników z Szubina M. Polonisa i A. Włodarczyka był to 

debiut w tego typu zawodach. Ostatecznie wywalczyliśmy 5 miejsce w 

kat. lekkiej oraz 4 miejsce w kat. ciężkiej. 

  

Tomasz Półtorak 
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Wyjazd do opery 

W dniu 27.05.2018 r. wybraliśmy się z grupą wychowanków do 

Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pod tytułem „Eliksir Miłości” 

włoskiego kompozytora Gaetano 

Donizettiego z librettem Felice Romani. 

Akcja spektaklu rozgrywa się około 

roku 1815. Przedstawione zostały tu perypetie 

miłosne biednego wieśniaka Nemorina, który 

stara się o względy pięknej Adiny. Ona 

niestety wyśmiewa jego stałość i tłumaczy, że 

jest zbyt zmienna i kapryśna, żeby 

kogokolwiek pokochać na całe życie. Rolę 

znaczacą zaczyna odgrywać kupiony od 

wędrownego znachora Dulcamary  napój 

miłosny, mający zapewnić mu powodzenie u 

dziewcząt, w rzeczywistości jest to zwykła 

butelka wina. Pozorna obojętność Nemorina, 

który po prostu upija się winem sprawia, iż 

Adina przestaje ukrywać swoje uczucia. W finale Dulcamara sprzedaje 

wszystkim swój napój miłosny, który okazał się tak skuteczny. 

Wyjazd był bardzo udany. Mieliśmy okazję zobaczyć zupełnie 

inny, nowy świat. Sam budynek opery robi wrażenie, a w środku 

wygląda jeszcze lepiej. Klimat 

tego miejsca, elegancja i styl 

sprawiły, iż poczuliśmy się w 

samym sercu kultury.  Samo 

przedstawienie również nas 

zaciekawiło, choć na początku 

trzeba było się przyzwyczaić 

do śpiewu aktorów  

i języka włoskiego. Wszyscy z wielką radością i uznaniem dla aktorów 

gorąco biliśmy brawa, a nawet wstaliśmy w podziękowaniu za występ. 

Przy kolejnej okazji na pewno znów skorzystamy z podobnego wyjazdu.  

Wojciech Kondziołka 

7. 

 
 

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka 6 czerwca 2018r odbył się 

mecz pomiędzy Pracownikami a Wychowankami. Po zaciętym i 

wyrównanym spotkaniu lepsi o jedną bramkę okazali się 

Wychowankowie. Drużyna Pracowników wystąpiła w składzie: Marcin 

Pietrzak, Daniel Wypych, Tomasz Staroń, Mirosław Obremski, Karol 

Roj, Łukasz Uciński, Tomasz Kaszewski, Arkadiusz Siuchniński, 

Kazimierz Tryba, Mieczysław Luchowski. Drużynę Wychowanków 

reprezentowali: Maciej Żyllo, Adrian Włodarczyk, Kamil Bochyński, 

Paweł Kapela, Jarosław Pierzchalski, Krzysztof Król, Wojciech 

Kondziołka i Mateusz Zasuń. 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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Dzień Sportu Szkolnego 

 Jak co roku z okazji Dnia dziecka odbył się Dzień Sportu 

Szkolnego. Uczniowie rywalizowali w ośmiu konkurencjach: bieg na 

60m, rzut piłką lekarską, skok w 

dal, rzut piłką do kosza, strzały 

na bramkę, rzut podkową, jazda 

na szalonym rowerze i wbijanie 

gwoździa. 

Najwszechstronniejszym 

sportowcem okazał się Paweł 

Kapela. Drugie miejsce 

przypadło w udziale 

Krzysztofowi Królowi a trzecie Dawidowi Wróblowi. 

Wyniki postrzegalnych konkurencji: 

Bieg na 60m 

1. Dawid Wróbel 

2. Krzysztof Król 

3. Adrian Włodarczyk 

Rzut piłką lekarską 

1. Krzysztof Król 

2. Paweł Kapela 

3. Jarosław Pierzchalski 

Skok w dal 

1. Dawid Wróbel 

2. Paweł Kapela 

3. Krzysztof Król 

Rzuty do kosza 

1. Mateusz Zasuń 

2. Krzysztof Król 

3. Paweł Kapela 

Strzały na bramkę 

1. Paweł Kapela 
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2. Maciej Żylno 

3. Adrian 

Włodarczyk 

Rzut podkową 

1. Adrian 

Włodarczyk 

2. Dariusz Grządziel 

3. Mateusz Zasuń 

          Michał Wiliński 

Jazda na szalonym rowerze 

1. Paweł Kapela 

2. Michał Wiliński 

3. Krzysztof Król 

Wbijanie gwoździa 

1. Krzysztof Król 

2. Paweł Kapela 

3. Maciej Żyllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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Na naszym Zlocie pogoda bajeczna 
 

Od 17 do 20 września, tradycyjnie w Harcerskim Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Funce, odbył się Zlot Drużyn Harcerskich 

Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.   Wzięły w 

nim udział środowiska z Nakła, Chojnic, Kołdrąbia, Szubina, Żnina, 

Torunia i Bydgoszczy. W ośrodku gościła młodzież niepełnosprawna i 

niedostosowana społecznie z ośrodków szkolno-wychowawczych, 

zespołów szkół specjalnych, domów dziecka, zakładów poprawczych. 

W drodze do Funki odwiedziliśmy ciekawe miejsca. Byliśmy na 

akwedukcie w Fojutowie, na zaporze wodnej z elektrownią wodną w 

Mylofie i Zakładzie Hodowli pstrąga. Szczególne wielkie wrażenie zrobił 

na nas widok połamanych i w dużej mierze usuniętych już drzew w 

miejscach ponawałnicowych w miejscowości Rytel. W Krojantach 

złożyliśmy hołd poległym w wyniku walk w pierwszych dniach II Wojny 

Światowej pod pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich.   

 Przez cztery słoneczne dni uczestnicy zlotu korzystali z 

niezwykle bogatej oferty programowej. Ciekawe zajęcia zapewnił 

ośrodek: żeglowanie, rejsy statkiem badawczym,   warsztaty: plastyczne, 

zabawy i pląsy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Po raz 

kolejny zaproponowano także zajęcia z łączności, a także bieg terenowy. 
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W drodze powrotnej odwiedziliśmy Chojnice. Zwiedziliśmy 

rynek tego miasta, zobaczyliśmy bramę Człuchowską, fosę, herb 

Chojnic, którym jest Tur z charakterystycznymi częściami ciała, które 

można ,,pobujać”. 

Zlot „Nieprzetartego Szlaku” to piękna przygoda i niezapomniane 

przeżycia dla uczestników. Następny Zlot już za rok, a w perspektywie 

spotkania z przyjaciółmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Kociałkowski 
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SPŁYW KAJAKOWY TUR - NAKŁO 
 

 W piękny słoneczny dzień 25.05 wyruszyliśmy z p. Henrykiem 

do miejscowości Tur, gdzie rozpoczęliśmy naszą przygodę kajakową. 

Fantastyczna pogoda, piękno meandrującej rzeki oraz otaczająca nas 

przyroda zrobiły duże wrażenie na naszych wychowankach. Po ok 1,5 h 

dotarliśmy do miejscowości Chobielin, gdzie w pobliżu zabytkowego 

młyna i szumu spadającej wody sprawnie rozpaliliśmy ognisko na 

którym upiekliśmy kiełbaski. Po zaspokojeniu apetytu 2 godziny 

wiosłowania do Nakła minęły nam błyskawicznie. W spływie udział 

wzięli Wojciech K. Mateusz Z. Maciej Ż. Paweł K. oraz Dawid W. 

Spływ zabezpieczali Tomasz S i Tomasz P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Półtorak 
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               Na początku maja odbyła się trzecia edycja ogólnozakładowego 

konkursu z zakresu znajomości regulaminu i zasad savoir vivre. 

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs składał się z dwóch części. W 

pierwszej wychowankowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań 

dotyczących w większości  regulaminów obowiązujących w placówce.  

W tej rywalizacji wyłonieni zostali trzej finaliści, mianowicie Paweł 

Korpacki, Mateusz Polonis, Michał Wiliński. W finale dominowały 

pytania dotyczące zasad savoir vivre.  Ostatecznie zwycięzcą konkursu 

został Mateusz a kolejne miejsca zajęli Paweł i Michał. Najlepsi 

otrzymali drobne upominki, dla pozostałych znalazło się coś słodkiego. 

Impreza przebiegała w sympatycznej atmosferze i na pewno 

kontynuowana będzie w kolejnych latach. 

 

                                                     Arkadiusz  Siuchniński 
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                          W piątek 25 maja na festynie rodzinnym pod nazwą 

„Jedynka to rodzinka” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Króla 

Władysława Jagiełły w Szubinie spotkali się uczniowie, rodzice, 

nauczyciele i zaproszeni goście.  W imprezie nie mogło zabraknąć i 

naszej reprezentacji.  Wychowankowie Mateusz Zasuń, Wojciech 

Kondziołka i Dawid Wróbel pod opieką wychowawcy Arkadiusza 

Siuchnińskiego jak zwykle przygotowali atrakcje sportowe dla 

uczestniczących w festynie dzieci. Tym razem był to tor przeszkód 

wymagający różnych, nie zawsze sportowych sprawności. Dzieci starały 

się go pokonać w jak najkrótszym czasie. Emocji nie brakowało do 

samego końca, choć tak naprawdę nie wynik, a sama możliwość 

uczestnictwa liczyła się tu najbardziej. Dla nas nagrodą był uśmiech 

każdego z uczestników.  

 

  

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 
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W dniu 11.10.2018 roku, pod opieką Dyrektora Szkół p. 

Wojciecha Wypycha udaliśmy się wraz z grupą uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Szubinie na wycieczkę do Warszawy. Podczas 

wycieczki zwiedziliśmy Muzeum 

Powstania Warszawskiego, które stanowi 

hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli 

za wolną Polskę i jej stolicę. Ekspozycja 

przedstawia walkę i codzienność 

powstania na tle okupacji, poprzez 

ukazanie złożonej sytuacji 

międzynarodowej, aż po powojenny 

terror komunistyczny i losy powstańców w PRL. Następnie udaliśmy się 

do Sejmu Rzeczypospolitej, gdzie 

zapoznano nas  z makietą 

kompleksu budynków sejmowych 

oraz przebywaliśmy w galerii Sali 

Posiedzeń Sejmu. Kolejnym 

punktem wycieczki był areszt 

śledczy Warszawa-Mokotów, gdzie 

znajduje się Pawilon X, w którym 

uruchomiono Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych i Więźniów Politycznych 

PRL. Ostatnim punktem wycieczki był 

Cmentarz Powązki – Kwatera na 

Łączce – miejsce pochówku 

pomordowanych przez organy 

bezpieczeństwa publicznego w latach 

1945 – 1956. Na terenie Łączki 

znajduje się Panteon – Mauzoleum 

Wyklętych – Niezłomnych. 

Michał Wiliński 

                                                                                         Dawid Wróbel    
16.  

  



                                                          

 Dnia 10 września 2018r. wychowanek Wojciech Kondziołka wraz 

z nauczycielem 

Mieczysławem Luchowskim 

wzięli udział w spotkaniu z 

panią redaktor Moniką Siwak- 

Waloszewską, dziennikarką 

radia PiK w Bydgoszczy. 

Spotkanie pt. „W 

poszukiwaniu człowieka. 

Odkrywanie uniwersalnych 

wartości poprzez reportaże 

radiowe”  zorganizowano w 

Muzeum Ziemi Szubińskiej w ramach Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej. Pani 

Monika jest znana naszym 

wychowankom, ponieważ 

kilkakrotnie gościła nas i 

oprowadzała po siedzibie  

polskiego radia PiK w 

Bydgoszczy. 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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        10 października 2018 roku udaliśmy się na orlik w Szubinie aby 

rozegrać mecz towarzyski w piłkę nożną z drużyną ze środowiska 

lokalnego. Nasz skład opierał się na samych wychowankach, którzy 

zagrali w następującym składzie: Patryk Seyda- bramkarz, Krzysztof 

Król, Paweł Kapela, Maciej Żyllo, 

Wojciech Kondziołka, Piotr 

Cieślukowski, Dariusz Grządziel, 

Adrian Włodarczyk. Wyzwanie 

było bardzo duże, gdyż po 

przeciwnej stronie pojawili się 

zawodnicy o dużych 

umiejętnościach piłkarskich, 

którzy jeszcze do niedawna grali 

czynnie w piłkę nożną. 

Umówiliśmy się, że rozegramy 

dwie połowy po 30 minut każda. I trzeba przyznać, że nasi 

wychowankowie podeszli do meczu bardzo poważnie, skoncentrowani i 

z dużym respektem dla przeciwnika. Początek spotkania to wyśmienita 

gra chłopaków,  gra na jeden, dwa kontakty i szybkie przemieszczanie się 

po boisku, czym bardzo zaskoczyli 

przeciwnika. W bramce 

fantastycznie spisywał się Patryk 

Seyda, bronił wręcz w 

niemożliwych sytuacjach. 

Przeciwnicy się zorientowali, że 

mają do czynienia z dobrą drużyną 

i mocno podkręcili tempo gry. 

Wynik cały czas oscylował w 

granicach remisu. Na koniec 

jednak doświadczenie dało znać o sobie i drużyna przeciwna przechyliła 

szalę zwycięstwa na swoja korzyść. Jednak nie wynik był najważniejszy. 

Istotne było to, że mogliśmy pożytecznie spędzić czas, integrować się z 

ludźmi ze środowiska lokalnego oraz zweryfikować swoje umiejętności. 

Być może wkrótce znowu zagramy…                             Daniel Wypych 

 18.     
  



           2 października 2018 roku 

udaliśmy się do Szkoły Specjalnej w 

Szubinie aby wziąć udział w XVI 

Powiatowym Festynie Rekreacyjno – 

Sportowym. Jak co roku organizator 

imprezy poprosił nas o 

przygotowanie i przeprowadzenie 

konkurencji sportowych dla uczniów 

ze szkół specjalnych z : Koronowa, 

Kcyni, Karnowa oraz Szubina. 

Zadania podjęli się wychowankowie naszej placówki : Adrian 

Włodarczyk, Krzysztof Król, Patryk Seyda, Michał Wiliński pod 

czujnym okiem wychowawcy Daniela Wypycha. Uroczystego otwarcia 

imprezy dokonała pani Dyrektor Szkoły Specjalnej oraz Burmistrz 

Szubina. W międzyczasie 

przygrywała muzyczka 

przygotowana przez pana Zbyszka. 

Był bufet, a w nim pełno słodkości, 

owoców i przeróżnych przysmaków. 

My ze swej strony zapewniliśmy 

emocje sportowe. Przygotowaliśmy 

przeróżne konkurencje, które 

sprawiły zawodnikom wiele radości. 

Rywalizacja podczas zawodów była 

bardzo zacięta a nasi chłopacy 

aktywnie uczestniczyli w ich prezentowaniu, dopingowaniu i w miarę  

możliwości pomaganiu.  Radości było co nie miara i chociaż szkoły 

rywalizowały o puchary to jednak nie wynik był najważniejszy. 

Integracja z uczniami ze Szkoły Specjalnej na długo pozostanie w naszej 

pamięci. Fajne było to, że tak niewiele zrobiliśmy a sprawiliśmy tym 

dzieciakom tyle radości. Oczywiście pani Dyrektor i panie nauczycielki 

bardzo nam podziękowały za zaangażowanie i czynny udział, ale chyba 

najważniejsze tego dnia było pomaganie innym. Do zobaczenia w 

przyszłym roku!!! 

Daniel Wypych 

19. 

Dnia 21 października 2018 r. na terenie Zakładu Poprawczego w 

Szubinie, w miejscu gdzie w 

czasie II wojny światowej 

znajdował się obóz jeniecki 

Oflag 64, odbyło się 

uroczyste przekazanie  

kluczy do baraku nr 9, w 

którym ma być miejsce 

pamięci narodowej. W 

uroczystości wzięli udział: 

przedstawiciel wojewody 

kujawsko-pomorskiego, burmistrz miasta Szubin - Artur Michalak, 

dyrektor zakładu poprawczego - Sebastian Hałas oraz goście ze Stanów 

Zjednoczonych, potomkowie jeńców. 

Po uroczystościach 

przed barakiem goście 

przenieśli się do auli w 

zakładzie poprawczym, gdzie 

wzięli udział w pokazie filmu 

„Żywa lekcja historii - Oflag 

64”, który został nakręcony 

w czasie zeszłorocznych 

uroczystości.  Po pokazie 

filmowym zebrani mogli 

usłyszeć wspomnienia żyjącego, byłego jeńca por. Wilbura Sharpe’a.  Na 

koniec dr Jan Daniluk wygłosił wykład pt. „Jeńcy wojenni w Szubinie w 

latach II wojny światowej”.                                   Mieczysław Luchowski 
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