
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

         Dnia 3 czerwca 2020 roku na Orliku odbył się tradycyjny mecz 

piłki nożnej pomiędzy pracownikami a wychowankami z okazji Dnia 

Dziecka. Spotkanie, jak co roku było bardzo emocjonujące i zacięte. 

Należy dodać, że pierwszy raz w 

historii spotkań udział w meczu 

wzięła kobieta – pani Dominika, 

która wystąpiła w drużynie 

pracowników. Ostatecznie po 

zaciętym boju zwyciężyli 

wychowankowie 4:3. Bramki 

strzelali:  P. Szachnitowski -2, D. 

Grządziel i R. Koryciński po dla 

wychowanków oraz K. Roj -2, 

D. Wypych- 1 dla pracowników. Jednak nie wynik był najważniejszy !!! 

Najważniejsza była dobra zabawa i miło spędzony czas !!! Zespoły 

wystąpiły w następujących składach: Wychowankowie: Patryk Seyda, 

Dariusz Grządziel, Adrian Włodarczyk, Rafał Koryciński, Paweł 

Szachnitowski, Mateusz Polonis, Michał Wiliński, Dawid Wróbel. 

Pracownicy : Dominika Słupikowska, Karol Roj, Tomasz Staroń, 

Mieczysław Luchowski, Jacek Duda, Paweł Marchwiński, Daniel 

Wypych.  

1. 

 

Po meczu zorganizowaliśmy zawody ,,Turbokozaka” dla 

wychowanków. Ośmiu wychowanków stanęło do rywalizacji w 

konkurencjach typowo piłkarskich. Trzeba było wykazać się 

umiejętnościami technicznymi z zakresu piłki nożnej. Przeprowadziliśmy 

pięć konkurencji, które były różnie punktowane : ,,Rzut karny” za 10 pkt, 

,,Obij poprzeczkę” za 10 pkt, ,,Wkręć rogala” za 15 pkt, ,,Połówka z 

powietrza” za 20 pkt,    ,, Nie kręć, że strzelisz” za 15 pkt. Najwięcej 

punktów zgromadził Michał Wiliński 60, na drugim miejscu uplasował 

się Rafał Koryciński, który zdobył 55 pkt, a trzeci był Patryk Seyda 

uzyskując 45 pkt. Najlepsza trójka otrzymała nagrody.  

Całą imprezę przygotowali wychowawcy Adam Kulczyk i Daniel 

Wypych. 

 

 

Do zobaczenia w przyszłym roku !!! 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

 

 

 

2.                                                 



                                                     Ponownie na rybach 
 

     W środę 10 czerwca trzech wychowanków czyli Paweł, Piotr i 

Adrian uczestniczyło w kolejnym wypadzie na ryby.  Po ostatnich mało 

udanych łowach nie liczyli na wiele, tym bardziej ,że miejsce, na które 

się udali nie słynie z  taaakiej ryby.  Na szczęście okazało się, że nie było 

aż tak źle  i ich łupem padło kilkanaście sztuk popularnej „japonki”. 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 W dniu 12 czerwca  2020 r. dwóch wychowanków Cieślukowski 

P. i Wiliński M. miało okazję Honorowo Oddać Krew. Michał wspiera 

akcję już od dłuższego już czasu, ale dla Piotrka było to nowe wyzwanie 

i doświadczenie.  Mimo obaw i niepewności udało mu się, a w nagrodę 

uzyskał od Pań pielęgniarek zestaw słodyczy.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Hałas 
Barbara Modlińska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



 

Jak zdobywalIŚmy  

,,Dziki zachóD” 

 

  W czwartek 11czerwca niemal w samo południe 

rozpoczęliśmy zdobywanie ,,Dzikiego Zachodu” – to 

popularne  określenie zachodnich terenów Stanów 

Zjednoczonych, odnoszące się do okresu XIX i pierwszej 

dekady XX wieku. Jednak  termin ten został 

spopularyzowany przez literaturę, a później film gatunku 

western. Obraz tworzony przez western pokazywał ciągłe 

zmagania Indian, kowbojów, bandytów, szeryfów, 

traperów i osadników. Obraz ten w znaczny sposób 

odbiegał od rzeczywistości, choć istniały pewne 

zbieżności. 

 Takie właśnie zbieżności mogliśmy zobaczyć w 

zaimprowizowanym miasteczku ,,Silverado City” w Bożejewiczkach 

nieopodal Żnina.  Scenki z życia codziennego mieszkańców, kowbojów, 

bandytów napadających na bank, ówczesne tańce, popisy z lassem, jazdę 

na koniach, a także pracę np. grabarza, 

mogliśmy zobaczyć w kilku animacjach 

na żywo. Próbowaliśmy też sił w rzucie 

podkową, czy w rzucie dużych 

rozmiarów gwoździem do tarczy.  

 Czas szybko mijał i nadeszła pora 

powrotu do zakładu. Zapach, a tym bardziej smak obiadu, czekającego na 

nas w stołówce, przybliżał nas coraz bardziej do rzeczywistości i 

zbieżności z naszym codziennym 

,,szeryfem.” 

 

   

   

  

 Roman 

Kociałkowski 

 

5. 

 W dniu 23 czerwca  2020 r. 

wszyscy wychowankowie zakładu 

uczestniczyli w wycieczce do 

Bydgoszczy, gdzie po raz kolejny mogli 

oddać się zabawie polegającej na jeździe 

gokartami.  Wcześniej mieli już okazję 

korzystać z tego rodzaju rozrywki, ale tym 

razem - tor różnił się od wcześniejszych, 

gdyż znajdował się na  otwartym terenie……… i mieli okazję szlifować 

umiejętności  w nie do końca sprzyjających warunkach pogodowych. 

Radość była, ale niestety krótka, gdyż 

zmienna , deszczowa pogoda ostatecznie 

pokrzyżowała nam nieco plany. Z bardzo 

życzliwą i miłą dyrekcją oraz 

pracownikami Kartodromu w 

Bydgoszczy ustaliliśmy wstępnie, że 

wrócimy do nich w wakacje, a na zachętę 

dyrektor kartodromu obiecał nieletnim 

dodatkowy, darmowy  czas na torze, za – jak to ujął „bardzo godne 

zachowanie naszych podopiecznych”.  Tak więc mamy nadzieję DO 

ZOBACZENIA W WAKACJE!!!!! 

Opiekunami wycieczki była zacna i liczna grupa pracowników 

zakładu – za co wielkie PODZIĘKOWANIA. 

 

Ewa Hałas 
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Śladami Mikołaja Kopernika   

 W czwartek 25.06.20 wycieczką do 

Torunia uwieńczyliśmy zajęcia 

dydaktyczne w tym roku szkolnym. 

Wychowankowie wraz z opiekunami zaczęli 

zwiedzanie tego pięknego miasta od spaceru 

Bulwarem Filadelfijskim. Jest on 

umiejscowiony na całej długości 

średniowiecznych murów miejskich. Stamtąd, na przeciwległym brzegu 

Wisły można podziwiać zieloną wyspę i rezerwat przyrody zarazem - tak 

zwaną Kępą Łazarową.  

Wycieczkowicze udali się też pod Krzywą Wieżę, średniowieczną basztę 

miejską, która swą nazwę zawdzięcza prawie 

półtorametrowemu odchyleniu od pionu. 

Dalej, urokliwymi uliczkami toruńskiej 

Starówki, uczestnicy wyjazdu przeszli pod 

pomnik Mikołaja Kopernika. Kolejnym 

etapem była wizyta w domu tego znanego na 

całym świecie Polaka. Kamienica, w której 

mieszkał to piękny kilkupoziomowy budynek utrzymany w stylu 

późnogotyckim. W dwóch kamienicach, należących 

kiedyś do jego rodziny, znajduje się muzeum 

prezentujące sylwetkę i dokonania wielkiego 

astronoma. Po niedawnej modernizacji Dom 

Kopernika łączy najnowsze technologie 

multimedialne z historią zabytkowego budynku. 

Niestety, ze względu na epidemię korzystanie z 

urządzeń interaktywnych było niemożliwe.  Mimo 

tych niegodności, muzeum odtwarza równie ciekawe 

realia życia codziennego mieszczan w XV w. i ich zwyczaje. W trakcie 

wycieczki do miasta Kopernika nie mogło zabraknąć degustacji słynnych 

toruńskich pierników, które można zakupić w klimatycznych sklepikach 

Starówki. Toruń oferuje turystom dużo więcej atrakcji, z których w ciągu 

jednego dnia nie da się skorzystać, dlatego warto zaplanować kolejną 

wycieczkę w przyszłym roku szkolnym. 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

7. 

Wycieczka do Gdańska 

po marzenia… 
        W piątek 12 czerwca  czterech wychowanków –pasjonatów sportu i 

dźwigania ciężarów, czyli  Adrian, Rafał, Paweł oraz Patryk pod 

czujnym okiem opiekunów pana Dyrektora Sebastiana Hałasa, 

nauczyciela pana Mieczysława Luchowskiego i wychowawcy pana 

Daniela Wypycha udało się na wycieczkę do Gdańska. Głównym celem 

było spotkanie z Michałem Karmowskim – polskim kulturystą, byłym 

mistrzem Polski zdobywcą Pucharu Polski, wicemistrzem Europy, V 

zawodnikiem świata oraz członkiem kadry narodowej w kulturystyce, 

obecnie także aktorem. W klubie All Time Fitness zrobiliśmy wspólny 

trening oraz porozmawialiśmy o odżywianiu i diecie w sporcie. Michał 

udzielił nam wielu cennych 

wskazówek a przede 

wszystkim motywował 

chłopaków do pracy nad sobą, 

aby w przyszłości ich życie 

było lepsze. Jak powiedział ,, 

Wierzę w ludzi i w to, że dając 

dobre wzorce możemy 

przyczynić się do zmiany 

czyjegoś życia…” 

Wychowankowie zostali obdarowani upominkami przez kulturystę i 

otrzymali zaproszenie na darmowy kurs Trenera Personalnego w szkole 

World Sport Academy, co  

 

8. 



było bardzo dużym zaskoczeniem i super niespodzianką, bo może dzięki 

temu czyjaś droga będzie mniej kręta… 

      Na koniec spotkania zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcia i udaliśmy się na plażę, gdzie przy szumie fal i 

w blasku pięknego słońca można było pomarzyć o  przyszłości. Pełni 

wrażeń i pozytywnych emocji wróciliśmy do placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

9. 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 

W piątek 26 czerwca 2020 zebraliśmy się w auli, aby zakończyć  

rok szkolny. Nasze spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, następnie 

odbyła się część oficjalna. Dyrektor Szkół i Warsztatów Pan W. Wypych 

dokonał podsumowania osiągnięć i pożegnał absolwentów. 

Wychowawcy klas wręczyli świadectwa wszystkim wychowankom. 

Miniony rok szkolny podsumowali także Kierownik Warsztatów Pan W. 

Kaszuba oraz Kierownik Internatu Pan T. Półtorak. 

W kolejnej części uroczystości w formie prezentacji przypomnieliśmy 

sobie najciekawsze imprezy i wydarzenia roku. Na zakończenie zabrał 

głos Dyrektor Zakładu Pan Sebastian Hałas, życząc wszystkim udanych 

wakacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

10. 

  



Ponownie na rybach 

                  W piątek  19 czerwca  trzech wychowanków wyruszyło na 

kolejną wędkarską eskapadę. Tym razem udaliśmy się w okolice 

Trzemeszna. Paweł,  Adrian  i Patryk mieli okazję spróbować  swoich 

umiejętności na nowym miejscu.  Z nadziejami na ”coś większego”  

czekaliśmy blisko cztery godziny. W końcu nasze marzenia choć w 

części udało się zrealizować.  Łupem Pawła i  wychowawcy Romana 

padły trzy sensowne sztuki.  W trakcie wędkowania znalazł się także 

czas na coś z ogniska, tak więc do placówki  wracaliśmy pełni  wrażeń i 

z pełnymi żołądkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 W tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpił jeden 

uczeń: Adrian Włodarczyk. Egzamin odbył się w dniach 16-18.06. 2020. 

Pierwotnie był planowany w kwietniu, ale z powodu panującej pandemii 

został przełożony. Pierwszego dnia Adrian zmierzył się z językiem 

polski, drugiego z matematyką, a trzeciego z językiem angielskim. Do 

egzaminu miał również przystąpić były wychowanek Krzysztof Król, ale 

niestety nie zjawił się na egzaminie. Wyniki będą znane w sierpniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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Konkurs najlepszy w zawodzie 
 

        Nauczyciele nauki zawodu  zorganizowali konkurs zakładowy pt. 

„Najlepszy w zawodzie w roku 

szkolnym 2019/20 ”. Przed 

rozpoczęciem komisja przedstawiła 

zasady konkursu.  Rywalizacja 

polegała na rozwiązaniu testu 

składającego się z 50 pytań, głównie 

z technologii metali jak również BHP 

i P.POŻ. Następnie wychowankowie 

w części praktycznej otrzymali do 

wykonania element na podstawie 

rysunku wykonawczego wyrobu. Omówiono zasady wykonania i kryteria 

oceny prac. Uczestnicy pilnie przystąpili do części praktycznej. Celem 

konkursu była między innymi konfrontacja możliwości i osiągnięć 

uczniów z różnych branż oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań 

zawodowych. Zakres wiadomości i umiejętności, które były oceniane na 

konkursie odpowiadały standardom wymagań 

egzaminacyjnych dla zawodu ślusarza. 

Największą ilość punktów w części 

teoretycznej i praktycznej otrzymał 

kolejno Paweł Sz., następnie 

Patryk S., Michał W. i Piotr 

C..Za wygranie konkursu na 

najlepszego ucznia w  

zawodzie 

GRATULUJEMY!!! 

 

Tomasz Kmieć 

Wojciech Kaszuba 

 

 

 

 

 

 

13. 

Wycieczka do Górki Klasztornej 

 
W dniu 08.06.2020 odbyła się wycieczka do Górki  Klasztornej w 

ramach przedsięwzięcia „Współpracy z Misjonarzami Świętej Rodziny”. 

Wydarzenie miało charakter dydaktyczny, uczniowie podczas zwiedzania 

obiektów zostali zapoznani z tzw. stolarką sakralną. Mieli również okazję 

zobaczyć gdzie odbywają się prace renowacyjno – naprawcze 

przedmiotów sakralnych. W tym celu zwiedzili przyklasztorną stolarnie.                                                

Wychowankowie w ramach współpracy wykonali drobne prace 

porządkowe. Praca ta polegała na sprzątnięciu alei w parku  

przyklasztornym, w którym będzie się odbywać procesja z okazji Bożego 

Ciała. Organizatorami wycieczki byli panowie Jacek Duda i Daniel 

Wypych.                                    

 

                                                                            

Jacek Duda    

 

 

14.        



 W dniu 7 czerwca  2020 r. grupa  5 wychowanków (Koryciński 

R., Włodarczyk A., Seyda P., Szachnitowski 

P. i Wróbel D. ) 

uczestniczyła w 

rejsie, którego 

trasa  przebiega 

przez odcinek 

Kanału 

Elbląskiego.  

Uczestnicy mieli 

okazję 

obserwować i 

poznać system 

działania 5 

pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań 

hydrotechnicznych na świecie. Oprócz systemu pochylni  mogli także 

podziwiać uroki rezerwatu ornitologicznego i ćwiczyć w blasku słońca 

techniki relakscacyjne . 

Największym 

zaskoczeniem dla 

uczestników był fakt, że 

nazwa rejsu „Statkiem po 

trawie „ nie była chwytem 

marketingowym, ale 

faktycznie momentami 

przemieszczaliśmy się 

statkiem po trawie. 

   Opiekunami 

wycieczki byli pan 

dyrektor Sebastian Hałas, 

psycholog pani Agata 

Gordon i pedagog pani Ewa Hałas.  

Ewa Hałas 

15. 

1 czerwca w Polsce i wielu innych krajach obchodzony jest Dzień 

Dziecka. W tym roku nie odbył się Dzień Sportu jak to miało dotychczas. 

W tym roku, aby umilić ten dzień naszym wychowankom 

wykorzystaliśmy nowo powstały teren do grillowania i wspólnie  

świętowaliśmy przy kaszance i pieczonej kiełbasce. W spotkaniu przy 

grillu wzięli udział wychowankowie i pracownicy placówki. Pogoda 

dopisała, apetyty też, więc w dobrych humorach wróciliśmy do dalszych 

zajęć. 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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