
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 odbywał się w całym kraju w 

wyznaczonych terminach  w dniach 17-19 marca, dotyczyło to również 

naszej placówki. Uczniowie mogli sprawdzić swój poziom 

przygotowania z języka polskiego, matematyki oraz zmierzyć się ze 

znajomością języków obcych nowożytnych. Wszystkie próbne egzaminy 

ósmoklasistów musiały być przeprowadzone w pełnym reżimie 

sanitarnym. 

Rezultaty próbnych zmagań pozwolą określić, jakie treści 

powinny być jeszcze utrwalone przed ostatecznym egzaminem, który 

zaplanowano na ostatni tydzień maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

 

1. 

                 

W tym roku wszyscy nasi 

podopieczni spędzali Święta Wielkanocne 

w placówce. Na ten czas zostały dla nich 

przygotowane gry, zabawy i konkursy, o co 

zadbali przez wychowcy Jacek Duda i 

Karol Roj. Były to m.in. turniej bilardowy i 

tenisa stołowego oraz  

konkurs rzutów do kosza „pięć kół”.  Miały one na 

celu propagowanie wśród młodzieży aktywnego 

sposobu spędzania wolnego czasu, doskonalenie 

gry w bilard i tenisa stołowego, wpajanie zasady 

fair play. 

           Wychowankowie 

brali również udział w 

konkursie wiedzy związanej 

ze Świętami 

Wielkanocnymi. Miał on na celu zachęcenie 

młodzieży do poznania obecnych i dawnych 

tradycji świątecznych 

charakterystycznych dla 

kultury polskiej; 

zapoznanie się z 

najstarszymi tradycjami, zwyczajami i 

obyczajami panującymi w różnych regionach 

Polski, szerzenie świątecznej kultury, symboliki 

świąt oraz ich narodowego charakteru.  

 Nadrzędnym celem działań 

wychowawców było rozładowanie negatywnych 

emocji związanych z niemożnością spędzania 

przez wychowanków Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny ze względu 

na pandemię COVID 19. 

                                                                                         
 Karol Roj  

Jacek Duda 
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Trening lekkoatletyczny 
 

                          

 

W dniu 13 maja trzech wychowanków: Aleksy, Paweł i Darek 

pod wodzą wychowawców Karola Roja i Tomasza Staronia udali się na 

Stadion Miejski w Szubinie. Tam podczas treningu lekkoatletycznego 

poznali tajniki konkurencji olimpijskiej jaką jest skok wzwyż. Chłopcy 

poznali trzy sposoby pokonywania poprzeczki w skoku wzwyż: technikę 

przerzutową, nożycową oraz flop. Od razu młodzi adepci lekkiej atletyki 

zrozumieli, że skok wzwyż to nie jest taka prosta sprawa, a drobne 

niuanse techniczne wpływają na dobry wynik. Nie zrażeni pierwszymi 

trudnościami i tak będziemy próbowali dążyć do wyników tak 

wspaniałych polskich skoczków jak Jacek Wszoła czy Artur Partyka.  

 

Tomasz. Staroń 

 

 

 

3. 

 

Współpraca z Misjonarzami … 

         W dniach 10 i 14 maja 2021 roku udało nam się zrealizować dwa 

wyjazdy do Górki Klasztornej. W ramach programu: ,,Współpracy z 

Misjonarzami Świętej Rodziny” mogliśmy zwiedzić teren najstarszego 

Sanktuarium Maryjnego w Polsce, 

dowiedzieliśmy się również, że w 

czasie II wojny światowej na 

terenie klasztoru był obóz niemiecki 

dla inteligencji i duchowieństwa. 

Pomagaliśmy również w 

przygotowaniu do zbliżającego się 

odpustu i wykonaliśmy szereg prac 

gospodarsko – naprawczych i 

stolarskich na terenie sanktuarium oraz spotkaliśmy się z interesującym 

człowiekiem tzn. księdzem Pawłem, który jest egzorcystą. Spotkanie to 

było bardzo ciekawe i wywarło na nas 

bardzo duże wrażenie. Udział w 

wyjazdach wzięło trzech wychowanków 

Paweł, Darek oraz Aleksy pod opieką wychowawców pana Adama 

Kulczyka, Jacka Dudy, Daniela Wypycha oraz kierownika internatu pana 

Tomasza Półtoraka. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdów, 

ponieważ było coś dla ciała i coś dla ducha !!! 

Daniel Wypych 
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W dniach 25- 27 maj 2021 dwaj uczniowie naszej placówki: 

Aleksy i Jakub po raz pierwszy w swoim życiu pisali  ważny egzamin. 

Egzamin był podzielony na trzy 

części: język polski, matematykę, 

język angielski.  Pierwszego dnia 

musieli wykazać się znajomością 

lektur, drugiego dnia musieli 

pochwalić się znajomością 

stosowania matematyki, a trzeciego 

dnia znajomością języka 

angielskiego. 

 Wyniki będą znane 2 lipca. 

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 

9 lipca. Wynik nie ma wpływu na oceny końcowe, jednak aby otrzymać 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uczeń musi przystąpić do 

egzaminu. 

 

Mieczysław Luchowski 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zorganizowano dla 

wychowanków czas krótkiego odpoczynku od zajęć szkolnych. W sobotę 

29.maja odbył się szkolny turniej bilarda. Po kilku intensywnych 

rozgrywkach wyłoniliśmy zwycięzców. Najwyższą liczbę punktów i tym 

samym I. miejsce uzyskał Aleksy Grodzki, na II. miejscu uklasyfikował 

się Paweł Szachnitowski, a III. zaszczytne miejsce przypadło Jakubowi 

Jankowskiemu. 

Po zmaganiach sportowych nadszedł czas na relaks przy ognisku i 

posiłku. Mimo kapryśnej pogody, udało się zaspokoić głód i 

zregenerować siły w miłej atmosferze na ostatnie tygodnie nauki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 
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W dniu 20.06  wyruszyliśmy na naszą kolejną imprezę 

turystyczną. Tym razem 

naszym celem była jedna z 

malowniczych rzek Ziemi 

Lubuskiej – Obra. Tym 

szlakiem pływał przed laty nasz 

Święty JP.II 

Spływ rozpoczęliśmy w 

miejscowości Gorzyca a 

zakończyliśmy na jeziorze 

Chycińskim uważanym za najbardziej malownicze na pojezierzu 

Lubuskim. Jest to stosunkowo dziki odcinek rzeki. Obra bardzo mocno 

meandruje, kręci przyspiesza i cofa . Drzewa zalegające w nurcie rzeki 

zmuszają do przeróżnych 

kombinacji. Nasi 

wychowankowie 

doskonale zdali egzamin 

na tak wymagającej trasie. 

Ponadto była to dla nich 

możliwość przetestowania 

swoich umiejętności na 

kajakach 

jednoosobowych. Na 

zakończenie spływu oczywiście kąpiel w jeziorze Chycina oraz 

zwiedzanie ośrodka AWF z Poznania. 

 

 

Tomasz Półtorak 

 

 

 

 
7. 

Wyjazd do Kudowy Zdrój 

 
         W dniach 22 i 23 maja wychowankowie naszej placówki, Paweł i 

Aleksy pod opieką wychowawców pana Adama Kulczyka oraz Daniela 

Wypycha udali się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Celem 

nadrzędnym było kształtowanie osobowości wychowanków poprzez 

turystykę górską oraz zwiedzanie nowych, ciekawych miejsc. Pierwszym 

punktem programu było zwiedzanie Kaplicy Czaszek  zabytku 

sakralnego znajdującego się w Kudowie-Zdroju, w dzielnicy Czermna. 

Niewielka barokowa kaplica murowana posadowiona na podstawie 

kwadratu, usytuowana została pomiędzy kościołem św. Bartłomieja a 

wolnostojącą dzwonnicą. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa 

ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen 

oraz epidemii chorób zakaźnych. Dalsze 20–30 tys. szczątków leży 

w krypcie pod kaplicą. Na ścianie głównej znajduje się niewielki 

skromny ołtarz z barokowym krucyfiksem, na którym leżą ciekawsze 

okazy czaszek. Wśród piszczeli i czaszek ułożonych warstwami przy 

ścianach kaplicy znajdują się dwie drewniane rzeźby aniołów, jeden z 

trąbką i napisem łacińskim „Powstańcie z martwych”, drugi z wagą i 

napisem łacińskim „Pójdźcie pod sąd”. Przed wejściem stoi pomnik z 

trójjęzycznym napisem po niemiecku, czesku i polsku: „Ofiarom wojen 

ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914”. Miejsce to zrobiło na 

nas ogromne wrażenie. Następnie udaliśmy się szlakiem zielonym na 

Błędne Skały czyli zespół bloków skalnych znajdujący się na wysokości 

853 m n.p.m., tworzący malowniczy labirynt (skalne miasto) położony na 

obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych. Ciekawostką jest, że w 

Błędnych Skałach kręcono filmy: Opowieści z Narnii: Książę 

Kaspian,  Przyjaciel wesołego diabła i Dwa światy.  Po krótkim  
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odpoczynku wróciliśmy szlakiem zielonym do Kudowy Zdrój.  

Pierwszego dnia zwiedziliśmy jeszcze zabytkowy park zdrojowy i 

napiliśmy się przepysznej wody w pijalni wód. Następnego dnia rano po 

pysznym śniadanku udaliśmy się do Karłowa aby wejść na Szczeliniec 

Wielki (919 m n.p.m.) czyli najwyższy szczyt w 

Górach Stołowych. Należy on do Korony Gór 

Polski i jest jedną z największych atrakcji 

turystycznych Sudetów, z rezerwatem 

krajobrazowym i tarasami widokowymi na 

panoramę Sudetów. Pomimo niedużej 

wysokości bezwzględnej szczyt ten jest 

widoczny już z daleka jako trapezoidalny blok 

skalny porośnięty lasem iglastym. Piaskowcowa 

powierzchnia szczytu jest zwietrzała i popękana, 

dzięki czemu tworzy różnorodne formy skalne przypominające swoim 

wyglądem ludzi i zwierzęta (Kwoka, Małpa, Pies, Żółw, Sowa, Fotel 

Pradziada) oraz głębokie wąwozy i korytarze (Piekiełko, Diabelska 

Kuchnia) tworzące labirynt skał. 

Ciekawostką są dwie skały, tzw. chybotki 

: Kołyska Księżniczki Emilki oraz Serce 

Ducha Gór, które, pomimo znacznej masy, 

można niewielkim wysiłkiem poruszyć. 

Wewnątrz licznych korytarzy panuje swoisty 

mikroklimat, a w niektórych miejscach śnieg 

utrzymuje się do lipca. Po zejściu ze szczytu 

skosztowaliśmy przepysznego oscypka z 

żurawiną i udaliśmy się w dalszą drogę, która prowadziła trasą ,,Stu 

zakrętów” z przepięknymi widokami aż do samych Wambierzyc. W tej 

małej miejscowości zwiedziliśmy Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej 

Marii Panny, Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi 

Kłodzkiej. Ta barokowa bazylika wybudowana została w latach 1715-

1723. W 1936 r. papież Pius XI nadał kościołowi tytuł bazyliki 

mniejszej. Przeszliśmy również wokół kalwarii wambierzyckiej, która 

jest jednym z największych zespołów kalwaryjnych w Europie liczącym 

około stu obiektów. Trochę zmęczeni ale za to pełni wrażeń wróciliśmy 

do naszej placówki pozostawiając w głowie mnóstwo cudownych i 

niezapomnianych wspomnień.  

Daniel Wypych 

9. 

W dniu 29.05.2021r. obchodziliśmy w naszej placówce Dzień 

Dziecka. Podczas tych obchodów 

odbyły się  Mistrzostwa zakładu we 

wbijaniu gwoździa. Konkurencja 

polegała na wbiciu gwoździa w 

przygotowaną drewnianą belkę jak 

najmniejszą liczbą uderzeń 

młotkiem. Konkurs przebiegał w 

atmosferze zdrowej rywalizacji z 

zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. 

Niekwestionowanym zwycięzcą został Paweł 

Szachnitowski drugie miejsce zajął Jakub 

Jankowski trzecie Aleksy Grodzki. Koleją 

atrakcją zorganizowaną  w tym szczególnym 

dla podopiecznych dniu był konkurs wiedzy 

z zakresu wiedzy o 

bezpieczeństwie podczas 

pracy z elementami 

pierwszej pomocy przed 

medycznej. Tutaj miejsca na 

podium wyglądały kolejno: 

Aleksy Grodzki, Paweł 

Szachnitowski, Jakub 

Jankowski. Organizatorem 

konkursów był p. Jacek Duda nauczyciel zawodu. 

                                                                        Jacek Duda 
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Jestem Polakiem – Jestem Patriotą 
  

W dniu 25.05.2021r. 

wychowanek Paweł Szachnitowski  

pod opieką nauczyciela zawodu  p. 

Jacka Dudy udał się na wycieczkę 

dydaktyczną do Muzeum Ziemi 

Szubińskiej. Celem wyjścia było 

poznanie historii naszego regionu 

oraz budowanie postawy 

patriotycznej u wychowanka.                            

Po przybyciu na miejsce 

przywitała nas pani kustosz.  Oprowadzając nas po muzeum, pokazywała 

eksponaty, z którymi związane są ciekawe historie naszego regionu jak 

również naszego kraju. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od sali poświęconej 

Powstaniu Wielkopolskiemu. Następnie przypomnieliśmy sobie historię 

obozu jenieckiego Oflag 64, który mieścił się na terenie naszej placówki. 

Dzięki pani kustosz poznaliśmy także historię powstania harcerstwa  w 

naszym mieście. Ciekawa również okazała się sala, w której mogliśmy 

zobaczyć stroje  kujawskie oraz przybory codziennego użytku.  

Na koniec dostąpiliśmy zaszczytu wpisania się do Księgi Pamięci. 

                                                                           Jacek Duda 

11. 

 

 

NORDIC WALKING  - KONTYNUACJA 

 Po złagodzeniu obostrzeń związanych z 

pandemią COVID – 19, bezzwłocznie wznowiliśmy 

treningi Nordic Walking. Chodzimy po leśnych trasach 

wokół Szubina, wsi Pińsko i wsi Grzeczna Panna. 

Wychowankowie naszej placówki bardzo polubili tą 

aktywną formę spędzania  wolnego czasu. Dystanse które pokonujemy w 

dobrym tempie liczą od 8 do 12 kilometrów. Podczas treningów 

spotykamy zwierzęta leśne, najczęściej są to sarny i zające. Oprócz 

stałych uczestników wychowawcy D. Wypycha i wychowanka P. 

Szachnitowskiego  oraz mojej skromnej osoby autora tekstu, c cieszy 

pojawienie się na treningach  Pani psycholog Agnieszki Depki. Dwa razy 

ćwiczył z nami nowo przybyły  

podopieczny A. Grodzki.                                                           

Reasumując,  realizacja 

programu sportowo - rekreacyjnego 

„Nordic Walking – marsz po 

zdrowie”  ma się dobrze. 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

12. 

  



POKAZ SPRZĘTU I NARZEDZI 
 
 Dnia 15.05 2021r. wychowankowie naszej placówki Dariusz 

Grządziel i Paweł Szachnitowski pod opieką nauczyli zawodu p. T. 

Kmiecia i p. J. Dudy wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do firmy 

LECHPOL  w Szubinie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z 

narzędziami i elektronarzędziami  używanymi w stolarstwie i ślusarstwie. 

Był to sprzęt takich firm jak: Weldman, Ryobi, Graphite, DeWold. 

Uczniowie mieli okazję sami wypróbować prezentowany sprzęt z czego 

byli bardzo zadowoleni. Na koniec wszyscy zostali obdarowani 

upominkami i gadżetami. 

 

 

                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 
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WYCIECZKA DO FIRMY 

METAL-FAN  
 W dniu 13 maj 2021 roku 

uczniowie Szkoły Branżowej uczący się 

zawodu ślusarza pod opieką nauczyciela 

Tomasza Kmieć i kierownika internatu 

Tomasza Półtoraka wybrali się na 

wycieczkę przedmiotową do firmy 

METAL- FAN w Kołaczkowie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w 

produkcji   wyrobów z metalu  do maszyn rolniczych.   

Po przybyciu na miejsce przywitał nas właściciel zakładu.  

Dowiedzieliśmy się że firma istnieje od 12 lat i zatrudnia około 150 

pracowników. Wyroby sprzedawane są na rynek krajowy i zagraniczny.  

Na początku zostaliśmy wprowadzeni na halę gdzie znajdowały się 

obrabiarki do metalu tzw. konwencjonalne i sterowane numerycznie 

CNC  tj. tokarki i frezarki. Jeden z pracowników operator tokarki CNC p. 

Marcin zaprezentował zasadę działania i możliwości wykonywania 

wszelkiego rodzaju części na tego typu maszynach.  Następnie 

zaprezentowano nam urządzenia do cięcia maszynowego ciekawostką 

była przecinarka wodna i laserowa do blach. Nasi uczniowie mogli 

dowiedzieć się jakie umiejętności i cechy, są wymagane na danym 

stanowisku pracy, aby wykonywać bardzo precyzyjne operacje. 

Zwiedziliśmy również dział spawalni. Najbardziej zainteresowany tym 

miejscem, był nasz uczeń Paweł ponieważ w przyszłości ma zamiar 

pracować w zawodzie spawacza, bo dobrze się w tych czynnościach 

czuje.  Następnym etapem było biuro technologów, gdzie wszystko się 

zaczyna, począwszy od rysunków technicznych po  procesy 

technologiczne wyrobów i  programowanie obrabiarek.  Gotowy wyrób 

trafia do magazynu, skąd wysyłany jest do klientów. Właściciel firmy 

pokazał nam  również dobrze wyposażoną siłownię znajdującą się na 

terenie firmy, która jest do dyspozycji pracowników.   

Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Mogliśmy 

zapoznać się z środowiskiem pracy w tym zakładzie i nowoczesną 

technologią wykorzystywaną do obróbki metali. Na koniec 

podziękowaliśmy właścicielowi firmy Metal-Fan za możliwość 

pokazania zakładu i ciekawe wskazówki. Dziękujemy!     

                                                                      Tomasz Kmieć 
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Dnia 29.04.2021 roku Darek i Paweł pod 

opieką wychowawców Tomasz Staronia i 

Karola Roja udali się na stadion miejski w 

Szubinie by przeprowadzić trening cardio. 

Trening cardio to ćwiczenia 

wytrzymałościowe dotleniające organizm, 

poprawiające pracę układu krążenia oraz 

kondycję organizmu, często  nazywany jest 

też treningiem tlenowym. Zwiększa 

ilość oddechów na minutę oraz 

przyspiesza tętno, co sprawia, że 

komórki i tkanki mięśniowe są lepiej 

dotlenione. Pozwala również dość 

szybko pozbyć się zbędnych 

kilogramów. Po rozgrzewce i 

ćwiczeniach rozciągających 

odbyliśmy bieg na dystansie ośmiu 

kilometrów.  W przyszłości mamy zamiar powtórzyć taką jednostkę 

treningową.  

 

 

 

 

 

Karol Roj 
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Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego chcieliśmy ją przywitać w 

bardzo radosny sposób. Przygotowaliśmy ognisko,  na którym mieliśmy upiec 

przepyszne kiełbaski i nie tylko… Pogoda była wspaniała, a i osób chętnych do 

udziału w tej uroczystości nie zabrakło… Podziękowania należą się Pani Ani, 

która przygotowała przepyszną surówkę… Oby więcej tak smacznych 

obchodów… 

 

         

Karol Roj 
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