
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

26 października 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Wiceminister 

Sprawiedliwości Pan 

Michał Wójcik wręczył 

pedagogom Nagrody 

Ministra Sprawiedliwości, 

Medale Komisji Edukacji 

Narodowej oraz Medale za 

Długoletnią Służbę. 

Gratulacje składał im 

również Pan Mikołaj 

Pawlak - dyrektor 

Departamentu Spraw 

Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Pani Luiza 

A. Sałapa, z-ca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się także nasi pracownicy. 

Gratulacje składał również Mikołaj Pawlak - dyrektor Departamentu 

Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację 

i wychowywanie nieletnich. 

 

1. 

 

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 27 pedagogów z 17 

zakładów dla nieletnich, w tym: 

  Wojciech Wypych, dyrektor szkół, Zakład Poprawczy w Szubinie,  

  Tomasz Staroń, wychowawca, Zakład Poprawczy w Szubinie. 

Medalem za Długoletnią 

Służbę zostało 

odznaczonych 17 

pracowników: Medal ten 

jest nagrodą przyznawaną 

przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej za 

wzorowe, wyjątkowo 

sumienne wykonywanie 

obowiązków wynikających 

z pracy zawodowej. Wśród 

nagrodzonych znaleźli się: 

  Marek Bocian z Zakładu Poprawczego w Szubinie,  

  Roman Paweł Kociałkowski   z Zakładu Poprawczego w Szubinie,  

  Wojciech Antoni Kaszuba z Zakładu Poprawczego w Szubinie,  

  Dorota Bernadeta Urbanowska-Nitkiewicz z Zakładu Poprawczego w 

Szubinie,  

  Elżbieta Zbieranek z Zakładu Poprawczego w Szubinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Hałas 

2. 



 

 

W dniu 16.11.2018r. pracownicy pedagogiczni naszej placówki 

już po raz kolejny brali udział w VIII Międzynarodowym  Sympozjum 

Resocjalizacyjnym w 

Salezjańskim Ośrodku 

Wychowawczym w Trzcińcu. 

Tematem tegorocznego 

sympozjum był Socjalizacja vs 

resocjalizacja- razem czy osobno. 

Sympozjum rozpoczęła 

autoprezentacja Salezjańskiego 

Ośrodka Wychowawczego w 

Trzcińcu. 

I sesja to wykład ks. prof. Zbigniewa Formelli-  Współpraca 

środowisk w procesie socjalizacji. II sesję sympozjum rozpoczął 

prelegent z TOGO salezjanin 

pracujący z dziećmi ulicy. III 

sesja sympozjum poświęcona 

była ciekawemu doświadczeniu 

pracy z młodzieżą ryzykownych  

zachowań  w Neapolu. V sesja 

na koniec sympozjum 

poświęcona była problematyce 

wspólnego wychowanka w 

socjalizacji i resocjalizacji. W 

czasie przerwy mieliśmy okazję 

do zwiedzenia placówki oraz 

wymiany naszych doświadczeń w pracy z trudną młodzieżą. W 

seminarium wzięli udział W. Wypych, K. Roj, T. Staroń oraz T. 

Półtorak. 

 

 

Tomasz Półtorak 

 

 

3. 

 W dniu 24 listopada 2018 roku wybraliśmy się do Poznania na 

mecz piłki nożnej, polskiej ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a 

Wisłą Płock. Wyjazd na mecz był nagrodą dla wyróżniających się 

wychowanków, którzy zwyciężyli w konkursie ogłoszonym przez pana 

kierownika internatu ,, Grand Prix 

w zachowaniu”. Szczęśliwcami 

okazali się Patryk Seyda, Paweł 

Kapela, Dawid Wróbel oraz Dawid 

Sikorski. Pod czujnym okiem 

pracowników placówki: pana 

dyrektora Sebastiana Hałasa , pana 

Mieczysława Luchowskiego oraz 

pana Daniela Wypycha 

wyruszyliśmy naszym niezawodnym busem  o godz. 15:00. Sam mecz 

rozpoczął się o 18:00. Na pewno był sporym przeżyciem dla 

wychowanków, ponieważ niektórzy z nich po raz pierwszy brali udział w 

takiej imprezie. Już piękny stadion w Poznaniu robił duże wrażenie a do 

tego ciekawa oprawa kibiców zrobiła swoje. Piłkarze zafundowali nam 

ciekawe widowisko. Zobaczyliśmy 3 bramki, szczególnie ta ostatnia była 

pięknej urody. Lech zwyciężył w meczu 2:1, a że kibicowaliśmy 

,,Kolejarzowi”, nasze zadowolenie było podwójne. Pełni emocji 

sportowych po spotkaniu udaliśmy się na zasłużony posiłek do MC 

Donalda i oczywiście spędziliśmy tam troszkę czasu…Najedzeni, pełni 

wrażeń 

wróciliśmy 

do zakładu. 

Całe 

popołudnie 

bardzo 

szybko 

minęło, gdy 

dotarliśmy do Szubina wybiła prawie północ. Rekompensatą były 

przeżycia, emocje i mile spędzony czas…. Warto dobrze się 

zachowywać!!! 

Daniel Wypych 

4. 



IX Mistrzostwa Polski na ergometrach Zakładów 

Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich 
 

13 grudnia 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyły 

się IX już Mistrzostwa Polski Zakładów Poprawczych i Schronisk dla 

Nieletnich na Ergometrach Wioślarskich. Celem zawodów było 

zainicjowanie przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Sprawiedliwości 

w 2008 roku programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i 

patologii wśród dzieci i młodzieży”. W tym roku w eliminacjach brało 

udział 20 placówek wychowawczych z całego kraju. Do finału w 

Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie awansowało 8 

drużyn męskich i 4 osady żeńskie.  

 W zawodach uczestniczyło wielu znanych sportowców 

reprezentujących Polskę w Mistrzostwach Świata oraz Igrzyskach 

Olimpijskich.  Zawody, jak co roku prowadził brązowy medalista 

olimpijski z Barcelony, Kajetan Broniewski. 

Nasza placówka startowała w składzie Patryk S. oraz Dawid. W. 

Dzielnie kibicował nam wychowanek Dawid S.  Rywalizacja była bardzo 

zacięta i ostatecznie nasza osada zajęła 7 miejsce. Wychowankowie 

zostali uhonorowani cennymi nagrodami w postaci sprzętu sportowego 

oraz pucharami. Po wspaniałym lunchu mieliśmy niepowtarzalną okazję, 

aby zwiedzić Pałac Prezydencki. Przejście przez zabytkowe wnętrza 

znane z ekranów telewizyjnych była dla nas dużym przeżyciem. 

Dopełnieniem dnia była wizyta w drodze powrotnej na pysznej kolacji. 

 

Tomasz Półtorak 

5. 

 
 

 

 

 
                                Zapalmy ogień niech połączy nas 

Zapalmy ogień rozniećmy go w nas 

Zapalmy ogień w Narodzenia Boga Czas 

 

W Grocie Narodzenia Pańskiego, w Betlejem, płonie wieczny 

ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony 

przez skautów i harcerzy z wielu krajów i kontynentów obiega świat.  

Już po raz 27. Betlejemskie 

Światło Pokoju, symbol braterstwa, 

jedności i pokoju, nieodłączny 

element przygotowań do Bożego 

Narodzenia w Polsce, pojawił się 

również w naszym zakładzie. 

Oficjalnie wigilijną świecę jako 

dzieło pomocy dzieciom zapalił 

dyrektor zakładu p. Sebastian Hałas. Na naszej uroczystości obecni byli 

wychowankowie, zaproszeni goście, 

nauczyciele i wychowawcy oraz wszyscy pracownicy zakładu. 

 

W części artystycznej zaprezentowali  się przemili goście z 

przedszkola, którzy zaprezentowali jasełka. Oklaskom nie było końca za 

wspaniały pokaz umiejętności aktorskich i próbę przekazania wartości 

świątecznych płynących z małych serc dzieci. 

Roman Kociałkowski 

6. 



W dniu 10 stycznia 2019r. wychowankowie Dawid Wróbel, 

Patryk Seyda, Dawid Sikorski wraz z nauczycielem Wojciechem 

Wypychem uda li się do Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 

prelekcje dr Marka Rezlera pt. „Szubin i okolice w Powstaniu 

Wielkopolskim”.  Prelegent przedstawił zebranym fascynującą panoramę 

zrywów niepodległościowych Polaków. Pan  Marek Rezler klarownie 

opisał zawiłości sytuacji politycznej w międzywojennej Europie, oraz 

podkreślił wielkie zasługi liderów walki o niepodległość: J.Piłsudskiego, 

R.Dmowskiego, W.Korfantego, I.Paderewskiego, W.Witosa i 

J.Daszyńskiego. Historyk omówił również kulisy dowodzenia 

Powstaniem Wielkopolskim., bardzo dobrze oceniając jego organizację i 

przebieg. Była to dla nas bardzo pouczająca lekcja historii z okresu 

Powstania Wielkopolskiego. 

 

 

Wojciech Wypych 

 

 

7. 

 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W STOLARNII 

 

          Z okazji zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia w dniu 

11.12.2018r. uczniowie Patryk, Michał, Dawid, Wojtek, Rafał,  w 

ramach warsztatów szkolnych, 

wspólnie z przedszkolakami 

wykonali ozdoby świąteczne. Na 

początek nauczyciel z 

podopiecznymi zapoznali  dzieci 

z tajnikami zawodu stolarza. 

Pokazali wiele ciekawych 

narzędzi, które na co dzień 

używają w swojej pracy.  Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły 

piły i szlifierki. Uczniowie przedstawili dzieciom pokaz wykonania 

karmnika dla ptaków. Następnie przedszkolaki otrzymały przygotowane 

wcześniej przez naszych wychowanków choinki z drewna.  Nasi 

Uczniowie bardzo szybko zintegrowali się z grupą przedszkolaków, 

chętnie pomagali im w pracach wykończeniowych i zdobniczych 

choinek. Całe zajęcia  przebiegły w sympatycznej i miłej atmosferze, a 

dzieci były bardzo zadowolone, że udało im się stworzyć kolorową 

ozdobę świąteczną. Choinka świąteczna  dostarczyła wszystkim wiele 

radości. Każdy przedszkolak mógł zabrać wykonaną przez siebie choinkę 

do domu. Wychowankowie poprzez  zajęcia z dziećmi rozwijają różne 

formy aktywności i wzmacniają wiarę w swoje możliwości.  

                                                                      

Tomasz Kmieć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 



W piątek, 23 listopada 2018 r. dzieci z Samorządowego 

Przedszkola nr 2 w Szubinie obchodziły w sali gimnastycznej Zakładu 

Poprawczego Święto Pluszowego Misia. Wychowankowie pod opieką 

wychowawców pana Adama 

Kulczyka oraz pana Daniela 

Wypycha przygotowali dla 

dzieci zadania, które wymagały 

od najmłodszych sprawności 

ruchowej i precyzji. Było m.in. 

rzucanie do kosza, pokonanie 

toru przeszkód, skakanie na 

trampolinie, czy strzelanie piłką 

do bramki z użyciem kija do unihokeja. Sportowe zmagania stały się 

rozgrzewką wszystkich misiów, za które były przebrane tego dnia dzieci, 

przed podjęciem kolejnych wyzwań. Wychowankowie Zakładu 

Poprawczego stali się modelami, przemienionymi przez dzieci w misie.  

Odziewając starszych kolegów 

w misiowe stroje, przedszkolaki 

miały nie lada frajdę.  Następnie 

każda grupa wykonała portret 

stworzonego przez siebie misia 

na dużych planszach. 

Tegoroczna uroczystość miała 

nieco inny charakter, niż 

każdego roku. Stała się jednak 

utrwaleniem w pamięci najmłodszych, jak pluszowy miś, najprostsza 

zabawka, uosobienie bezpieczeństwa, spokoju, miłości, może zjednać 

pokolenia (małych dzieci i dorastających wychowanków), czy stać się u 

podstaw integracji. Była także pretekstem do współpracy, 

zaangażowania, rozwijania wyobraźni i kreatywności, w oparciu o 

ukochaną przez dzieci zabawę. Niezapomnianym pożegnaniem była 

przejażdżka wszystkich dzieci na rydwanach z koców po całej sali, w 

której to najistotniejsza była siła i wytrzymałość gospodarzy. 

Dziękujemy im za to bardzo! 

Adam Kulczyk 

9. 

 

         W ramach zajęć z technologii drzewnej dnia 06.11.2018r. wraz z 

opiekunem Tomaszem Kmieć,  odbyliśmy wycieczkę do Bydgoskiej 

Fabryki Obrabiarek do Drewna  skrót „FOD”. Jest to jedno z 

najstarszych, czynnych bydgoskich przedsiębiorstw, produkujące od 

1865 roku maszyny i urządzenia do obróbki 

oraz przerobu drewna. Obecnie produkowane są 

również kompletne linie technologiczne dla 

przemysłu drzewnego. „FOD” jest najstarszym 

w Polsce przedsiębiorstwem w swojej branży. 

Oferuje m.in. traki, obrzynarki, wielo-piły, 

pilarki, parkieciarki, strugarki, frezarki, linie 

technologiczne dla tartaków itp. Poza sferą 

produkcji przedsiębiorstwo zapewnia stały 

serwis oraz posiada zaplecze techniczne 

prowadzące stały 

rozwój i 

modernizację produkowanych wyrobów. 

Wyroby sprzedawane są na rynek krajowy 

oraz na eksport. Warto też wspomnieć, że 

mieliśmy okazję zobaczyć jak powstają 

moduły odlewnicze z drewna, które służą w 

dalszym etapie do tworzenia form i  

odlewania z żeliwa korpusów obrabiarek 

lub potrzebnych części.   Wycieczka 

dydaktyczna  miała na celu  pokazać  jak 

wygląda praca w firmie oraz przedstawić 

proces produkcji obrabiarek do drewna od 

strony praktycznej. Wyjazd  zorganizował nauczyciel  Tomasz Kmieć,  

Uczestniczyli w nim następujący uczniowie:  Krzysztof K. , Dawid W., 

Jarosław P. oraz  Michał W. Chłopcy podczas Wyjścia zachowali się 

wzorowo, a to dawało sympatyczną atmosferę .    

                                                                                                                                                           

Jarosław Pierzchalski 

10. 



Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 
 

Dnia 9 listopada 2018 r. w naszej auli odbył się uroczysty apel z 

okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Uroczystość rozpoczął Pan 

Dyrektor Szkoły Wojciech Wypych, 

wyjaśniając pokrótce znaczenia 

owego święta dla Polaków. Następnie 

uczestniczyliśmy w akcji: „Rekord 

dla Niepodległej”, śpiewając od 

godziny 11:11 cztery zwrotki naszego 

hymnu narodowego. W kolejnym 

punkcie programu wychowankowie naszego zakładu: Maciej i Dawid 

przedstawili historię Polaków walczących o niepodległość, 

przypominając powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe i 

powstanie styczniowe. Między relacjami kolegów wychowanek Michał 

recytował wiersze o tematyce patriotycznej. Wszyscy mieliśmy okazję 

przypomnieć sobie znany wszystkim utwór: „Kto ty jesteś? Polak 

mały…”. Po prezentacji nieletnich obejrzeliśmy krótki film 

przedstawiający walki zbrojne sprzed 100 lat. Na zakończenie wspólnie  

zaśpiewaliśmy ulubioną przez wychowanków „Pieśń Legionów”. 

Obchody 100-letniej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę, tak ważnej dla całego narodu, 

w naszym zakładzie odbyły się  w 

podniosłym nastroju. 

Wychowankowie doskonale znali 

słowa wszystkich zwrotek „Mazurka 

Dąbrowskiego” oraz „Pieśni 

Legionów”. Uroczystość ta była jednym z wielu okazji, by kształtować 

patriotyczną postawę naszych podopiecznych, którzy stanęli na 

wysokości zadania.  

 

Anna Zakrzewska 

 

11. 

 

 

 

 Dnia 25 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej placówce uczniów 

klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Młodzież przybyła do 

nas pod opieką Pani Joanny 

Stefaniak- Szmyt. Celem wizyty 

był udział w prelekcji na temat 

obozów jenieckich, które w czasie 

drugiej wojny światowej 

znajdowały się na terenie naszego 

obecnego zakładu poprawczego. 

Spotkanie rozpoczęło się przy 

makiecie obozu, znajdującej się w 

holu placówki. Pan Mieczysław 

Luchowski opisał co znajdowało 

się w poszczególnych budynkach umieszczonych na planszy. Następnie 

spotkanie przeniosło się do czytelni, w której odbyła się krótka 

prezentacja na temat obozów, jakie funkcjonowały w Szubinie od 

października 1939 do stycznia 1945.  

Mieczysław Luchowski 
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