Żywa lekcja historii pt. „Początki państwa
Polskiego”
DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Kolejna wizyta gości za oceanu.
16 listopada 2013r odwiedził nas kolejny potomek
byłego jeńca amerykańskiego z „Oflagu 64”. Tym razem
odwiedził
nas
syn
Johna
Creecha,
też
John Creech .
John
Creech
senior
był
słynnym
ogrodnikiem w
Oflagu, więc jest
to znana postać z
tamtego okresu,
a po wojnie zrobił poważną karierę naukową jako specjalista
od ogrodnictwa.
John Creech junior zwiedził teren byłego obozu oraz
zobaczył makietę Oflagu wykonywaną w naszej placówce.
Powiedział nam, że jego ojciec o pobycie w tutejszym obozie
powiedział swoim dzieciom dopiero rok przed swoją śmiercią.
Nasz gość był strasznie wzruszony faktem, że mógł zobaczyć
miejsce, gdzie w czasie wojny przebywał jego ojciec.
Mieczysław Luchowski
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Spotkanie miało miejsce w Sali
gimnastycznej w dniu 21.11.2013r
. Bractwo KERIN przeniosło nas
w czasy Meszka I i Bolesława
Chrobrego. Wychowankowie
dowiedzieli się o rządach i życiu
Mieszka Iw X wieku i Bolesława Chrobrego w XI wieku. Spotkanie
odbyło się w formie inscenizacji z
tamtych czasów i tak w rolę postaci
historycznych wcielili się:
Mieszko I- Cedro Damian

Bolesław Chrobry- Rybicki Damian
biskup praski Wojciech- Rybczyński
Andrzej
cesarz Otton III- Janik Michał
wojowie- Oleszek Kacper, Lewicki Arkadiusz
Prus Sicco- Leć Mikołaj.
Ponadto wychowankowie mogli zapoznać się z ubiorami i bronią z
tamtych odległych czasów.
Żywa lekcja historii dostarczyła nam wielu cennych informacji i
wspaniałych nowin o czasach średniowiecznych w Polsce.

Wojciech Wypych
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ŚWIĘCI CHŁOPACY Z MOASU……
Czym jest świętość? Skąd się ona bierze? Czy trudno jest być świętym? To
tylko parę z pytań, na które próbowali odpowiedzieć Radosław Rogoziński,
Adrian Przybylski, Jakub Majewski oraz Michał Wypych podczas kolejnego już
„Weekendu z ks. Bosko”, który odbył się w
dniach od 15 do 17 listopada w naszym
seminarium ks. Salezjanów w Lądzie/n Wartą.
Wyjazd odbył się w ramach szerszego projektu
,, Wychowanie to dzieło serca’’ realizowanego
w ZP- MOAS w Szubinie. W piątkowy wieczór
po kolacji i wspólnym różańcu rozpoczęliśmy
pogodny wieczór. Zabawy, wspólny śpiew i
sportowa rywalizacja pomogły nam lepiej się
poznać i stworzyć dobrą atmosferę. Druga część spotkania dotyczyła już samej
postaci Dominika Savio, którego każdy
mógł zobaczyć na żywo podczas programu
„Rozmowy w Toku”, którego tematem
przewodnim była świętość Dominika.
Oprócz tego, że sam Dominik opowiadał o
swoim życiu, to również cała publiczność
mogła zadawać mu pytania i wyrazić
swoją opinię na temat jego postaw. Po
wieczornej modlitwie udaliśmy się na
zasłużony odpoczynek. Następny dzień (
POBUDKA O 6.00) rozpoczęliśmy odśpiewaniem „godzinek” i Mszą świętą w
kaplicy seminaryjnej. Następnie śniadanie i kawa z klerykami w oratorium.
Tam też odbyły się zajęcia w grupach pod hasłem „Anatomia świętości”chłopaki pod przewodnictwem Ks. Darka próbowali scharakteryzować postawy
świętego. Po obiedzie nadszedł czas na mecz w piłkę nożną, który dzięki dobrej
pogodzie mógł odbyć się na dużym boisku. Co tu dużo mówić Jakub Majewski
oraz Adrian Przybylski pokazali ,ze w naszej placówce sport zajmuje ważne
miejsce. Późnym popołudniem zgromadziliśmy się ponownie w kaplicy Był to
czas modlitwy i przygotowania się do sakramentu pokuty, z którego skorzystała
znaczna większość uczestników. Po kolacji odbyło się formacyjne spotkanie w
grupach. po którym udaliśmy się do naszej placówki z naszym kierowcą p.
Jackiem. A na koniec przepis na świętość dla wszystkich wychowanków: po
pierwsze, radość; po drugie, obowiązki związane z nauką i modlitwą; po trzecie,
czynienie dobra względem wszystkich.” Do zobaczenia na następnym
weekendzie już w grudniu…..
T. Półtorak

W tym miesiącu odbył się międzygrupowy turniej bilarda w ramach
rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP – MOAS w Szubinie i tym samym jako
pierwszy otworzył cykl tych rozgrywek w sezonie 2013/2014. Te zawody
rekreacyjno - sportowe miały miejsce 13.11.2013 roku w auli naszego zakładu.
W zawodach wzięło udział ośmiu wychowanków, po dwóch z każdej grupy.
Turniej był bardzo zacięty, ale też zachowanie i postawa wychowanków
podczas jego trwania nie budziła zastrzeżeń. Trzynasty listopada okazał się
szczęśliwy dla reprezentanta grupy trzeciej Damiana Rybickiego, któremu
przypadł laur zwycięscy zawodów.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
indywidualna

zespołowa

I m. – D. Rybicki – gr. III

I m. – grupa III

II m. – R. Rogoś – gr. III

II m. – grupa II

III m. – G. Hamulczuk – gr. II

III m. – grupa I

IV m. – M. Janik – gr. I

IV m. – grupa IV

Podziękowania koledze Mariuszowi Rzadkiewiczowi za pomoc we
współorganizacji i przeprowadzeniu turnieju.

A. Kulczyk
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TENIS STOŁOWY W BARBURKĘ

W dniu 8 listopada
2013r.,
w ramach koła
fotograficznego,
dwóch
wychowanków:
Adrian
Przybylski i Jakub Majewski
obejrzeli
wystawę
fotograficzną zorganizowaną
przez Rejonową Bibliotekę
Publiczną w Szubinie pt. „Zamki i
pałace”.
Wszystkie
fotografie
przedstawiają zamki i pałace. Jedne i
drugie przyszły do nas z południowej

Rozgrywki w ramach Pucharu Dyrektora nabierają rozpędu. W
dniu 04.12.2013 r. odbyły się rozgrywki w tenisie stołowym Jak zwykle
brały udział drużyny czterech grup internatowych. Zawody odbyły się w
miłej i kulturalnej atmosferze chociaż emocji nie brakowało. Na
końcową najważniejszą klasyfikację decydującą o kolejności
zajmowanych miejsc składała się rywalizacja indywidualna.
Najlepszymi zawodnikami w
klasyfikacji indywidualnej okazali się:
1m. Michał Wypych z grupy II, 2 m.
Krzysztof Jabłoński z grupy I,
3 m. Robert Jadczak również z grupy
II.
Dużą niespodziankę sprawili
wychowankowie grupy II Michał
Wypych i R Jadczak zajmując I i III
miejsce zapewniając w ten sposób
swojej grupie I pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej.
Organizatorom turnieju Panu Arkadiuszowi Siuchnińskiemu i Adamowi
Kulczykowi pomagali
wychowankowie uczestnicy
turnieju.

Europy.
Zamki
służyły głównie do
obrony.
Rozkwit

pałaców miał miejsce w Renesansie.
Wszystkie
prezentowane
zdjęcia
wykonane są przez członków Klubu Miłośników Fotografii
„Flesz”.
mgr A. Kulczyk
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Mieczysław Luchowski
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„Życie za drutami. Oflag 64 w Szubinie”
“Czy po to wnosi
się światło, by je
postawić pod
korcem lub pod
łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie
ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”.

Tegoroczne hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” to
nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się lepszym,
zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na
zmianę siebie.
Tą zmianę siebie i marzenia o pięknych rodzinnych
świętach zaproponowali w swoich listach Marcin, Mateusz i
Grzegorz.
W podobnym tonie brzmiały życzenia p. Dyrektora i
zaproszonych
gości.
Wiemy, że tylko autentyczny przykład pociąga za sobą
innych, dlatego sami wymagamy najwięcej od siebie.
Wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie dobro, którym
może zarażać innych. Człowiek nie jest istotą idealną,
popełnia błędy. Czasem tkwi w nich o zbyt długo... Właśnie
dlatego, podejmujemy wyzwanie walki z najciemniejszymi
zakamarkami naszego JA. Wzmocnieni ciepłem i blaskiem
Betlejemskiego Światła Pokoju porzucamy ciemność i
stawiamy krok ku dobru. Jeśli ten krok postawi każdy, to
razem dojdziemy naprawdę daleko!

Roman Kociałkowski
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W ramach programu „Kształtowanie tożsamości wychowanków”
realizowany przez projekt „Oflag 64 w Szubinie- ocalić od zapomnienia”
czterech wychowanków: Adrian
Przybylski,
Grzegorz
Hamulczuk, Jakub Majewski,
Daniel
Buszkowski
uczestniczyło w wykładzie
zorganizowanym
w
dniu
27.11.2013r. w Rejonowej
Bibliotece
Publicznej
w
Szubinie pt. „Życie za drutami.
Oflag 64 w Szubinie”. Był to
wykład przygotowany przez pana Mariusza Winieckiego, który już
dwukrotnie gościł w naszej placówce.
W
czasie
spotkania
mogliśmy dowiedzieć się jak
wyglądał
dzień
oficerów
amerykańskich przebywających w
obozie, który w czasie drugiej
wojny światowej znajdował się w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się
nasza placówka. Ponadto mogliśmy
posłuchać archiwalnych nagrań,
które powstały w tamtym czasie. Pan Mariusz zaprezentował także
makietę obozu, która powstaje w szubińskim Zakładzie Poprawczym.
Opiekę nad wychowankami w czasie wykładu sprawowali Tomasz
Kmieć i Mieczysław Luchowski.
Mieczysław Luchowski
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