
 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 Wspólne odśpiewanie hymnu 

W ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” nasza placówka brała 

udział 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11we wspólnym odśpiewaniu 

hymnu narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 
 

Dnia 12 stycznia  2019 roku w szkolnej sportowej strzelnicy 

pneumatycznej Szkolnego Koła 

Strzeleckiego KALIBER przy ZSP im 

prof. E. Chroboczka w Szubinie odbył 

się Powstańczy turniej strzelecki z 

okazji obchodów 100. Rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

w Szubinie. Organizatorem było 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo 

Kolekcjonerskie GWARD Oddział w 

Szubinie oraz ZSP w Szubinie. W tym 

uroczystym dniu rywalizacja 

miłośników strzelectwa sportowego 

zgromadziła 12 uczestników, którzy 

zmierzyli się w dwóch konkurencjach 

skróconych karabin i pistolet. 

Każdy z nich miał do oddania 

w sumie 26 strzałów (po 13 

karabin i pistolet), przy czym 

ocenie podlegało po 10 szt. W 

tej imprezie nie zabrakło 

oczywiście wychowanków ZP 

Szubin. Naszą placówkę 

reprezentowali Maciej Żyllo i 

Paweł Kapela. Był to pierwszy 

kontakt chłopaków z bronią, 

ale radzili sobie bardzo dobrze. 

Opiekunem wychowanków podczas zawodów strzeleckich był Tomasz 

Staroń. 

Tomasz Staroń 

 

2. 



 

Pomysł na weekend 

 

W ramach nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Teatru w 

piątek  1.marca br. wybraliśmy się do Kinoteatru Adria w Bydgoszczy, 

aby wspólnie z wychowankami uczestniczyć w spektaklu pod tytułem 

„Weekend z R.” Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się bardzo 

zawiła historia z pozoru kochającego się małżeństwa, które w ukryciu 

przed sobą próbuje zorganizować weekendowe zamierzenia. Każde z 

nich posiada swoje sekrety, snując niekoniecznie wspólne małżeńskie 

plany i przez przypadek wciąga w to osoby trzecie.  

Przedstawienie charakteryzował wyrafinowany komizm sytuacyjny i 

językowy, co dało widzom ubaw od początku do końca sztuki. 

 Robin  Hawdon, jeden z najpopularniejszych autorów angielskich 

komedii i fars, napisał „Weekend z R.” specjalnie dla Och-Teatru i 

Krystyny Jandy. Umieścił pod napisanym tekstem dedykację „W hołdzie 

Georges Feydeau”, czyli „dedykowane ojcu francuskiej farsy”. W 

bydgoskiej interpretacji sztuki w role bohaterów wcielili się Monika Dryl 

Aleksandra Zienkiewicz, Rafał Kwietniewski, Łukasz Płoszajski, Robert 

Wabich i Paweł Koślik. Mistrzowski humor sprawił, że widzowie 

opuszczali salę teatralną w doskonałych nastrojach. 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

 

3. 

 
                                                              

Na łyżwach 
 

                              W miesiącach zimowych wychowawca Arkadiusz 

Siuchniński zorganizował kilka wyjazdów na publiczną ślizgawkę do 

Bydgoszczy.  Z możliwości wyjazdu skorzystali niemal wszyscy 

wychowankowie do tego uprawnieni. Sprawdzian umiejętności jazdy na 

łyżwach wypadł nie najgorzej. Okazało się, że większość wychowanków 

całkiem nieźle radzi sobie na lodzie, a ci którzy mają z tym jeszcze 

pewne problemy, czynią naprawdę szybkie postępy.  Ta forma spędzania 

czasu wolnego przynosi moim kolegom dużą frajdę i bardzo chętnie z 

niej korzystamy. W najbliższych tygodniach planowane są kolejne 

wyjazdy, aż do zakończenia zimowego sezonu. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Sikorski 

4. 
 



Dla 3 laureatów Konkursu Międzywydziałowego przygotowano 

nagrodę – wyścigi na torze gokartowym w Bydgoszczy. 28 marca 

ścigaliśmy się na gokartach GT5R o pojemności silnika 200 cc. Pół 

godziny zabawy, a emocji za cały tydzień…. Może by tak kiedyś 

zorganizować Mistrzostwa Zakładu na torze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Hałas 

5. 

 

 
W dniach 17 - 21.02.2019r. w ramach ferii zimowych kilku 

wychowanków oraz trzech opiekunów wybrało się na wyjazd w Beskid 

Śląski do Jaworza. Uczestnikami byli opiekunowie p. Karol Roj, p. 

Tomasz Staroń, p. Mirosław Obremski i wychowankowie Patryk Seyda, 

Krzysztof Król, Adrian 

Włodarczyk, Dawid Sikorski.  

           Główną atrakcją, która 

zajmowała nam najwięcej 

czasu, była jazda na nartach. 

Każdego dnia mieliśmy bardzo 

bogaty i urozmaicony program. 

W poniedziałek i we wtorek  

udaliśmy się na stok narciarski 

w miejscowości Istebna. Tylko 

nieliczni z nas potrafili bez 

większych problemów jeździć na 

nartach. W związku z tym 

pierwszego dnia pobytu 

podzieliliśmy  się na dwie grupy. 

Amatorzy podjęli naukę jazdy pod 

okiem wychowawców, a ci którzy 

pierwsze zjazdy mieli już za sobą, 

mogli poszusować z innym 

opiekunem.  

Po kilkugodzinnym pobycie na 

stoku i krótkich przerwach na 

posiłek, wracaliśmy do miejsca 

zakwaterowania, czyli 

Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego. Tam codziennie 

czekał na nas ciepły posiłek. Po 

niedługim odpoczynku nadal 

spędzaliśmy czas aktywnie, relaksując się na basenie. 

6. 



Kolejne dwa dni stawiały przed nami nowe wyzwania na  

trudniejszych stokach w Szczyrku i 

Wiśle-Soszów. Na każdym ze stoków 

odkrywaliśmy coś nowego, na przykład 

gondole górskie, orczyki oraz 

podgrzewane kanapy na wyciągu. 

Ostatniego dnia, zgodnie z tradycją, 

odbyło się pasowanie na narciarza przez 

namaszczenie nartą.Dla wszystkich 

wychowanków wyjazd dał niecodzienną 

okazję do zwiedzenia skoczni im. Adama 

Małysza o wdzięcznej nazwie 

MALINKA w Wiśle oraz 

skosztowania oscypków. 

Zwiedziliśmy również Pałac 

Prezydencki w Wiśle.  

           Wyjazd należy uznać za 

bardzo udany, pełen wrażeń i 

okazji do nabycia nowych 

umiejętności. Każdego dnia 

dopisywały nam dobre humory a piękne widoki sprzyjały świetnej 

atmosferze. 

 

Patryk Seyda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Zakład Poprawczy w Szubinie to nie tylko płeć „brzydka”.           

8 marca, w Dzień Kobiet dla 

wszystkich Pań zatrudnionych w 

naszej Placówce przygotowaliśmy 

tematyczny program artystyczny 

związany z obchodami tego Święta 

oraz kawiarenkę połączoną z 

„grającą szafą”. Jako „wdzięczni 

wychowankowie” tego dnia 

posługiwaliśmy naszym Paniom 

przy stolikach w charakterze kelnerów, będąc jednocześnie dobrze 

zapowiadającymi się aktorami, a dla każdej z Pań przygotowaliśmy 

„kartę dań muzycznych” do odsłuchania i obejrzenia klipu na wielkim 

ekranie.  

Nad całością czuwał reżyser i scenarzysta wychowawca Arek 

Siuchniński. 

  

Autorzy tekstu: 

wychowankowie 

 

 

 

8. 

  



Hokejowy debiut 
 

                 W  styczniu 

czterech wychowanków 

miało niepowtarzalną 

okazję, by po raz pierwszy 

w życiu obejrzeć mecz w 

ramach rozgrywek Polskiej 

Hokej Ligi.  Z inicjatywy 

pana dyrektora  i 

wychowawcy                     

A. Siuchnińskiego udaliśmy 

się do Torunia, gdzie 

miejscowy zespół spotkał się z gośćmi z Jastrzębia. Dla wychowanków 

to premierowe spotkanie z tą dyscypliną sportu było bardzo miłym 

zaskoczeniem i nie ukrywali, że chętnie obejrzeliby jeszcze nie jeden 

mecz. Szybka gra, zmienność sytuacji  i umiejętności jazdy na łyżwach  

jakie prezentują 

hokeiści, to 

wszystko 

sprawiło, że z 

dużym 

zainteresowaniem śledziliśmy spotkanie.  Mimo porażki miejscowej 

drużyny, emocji nie brakowało i z niecierpliwością oczekiwaliśmy  

kolejnych wyjazdów. Jak się okazało, doszło do nich niebawem. 

 

                                                                                     Patryk Seyda 

 

 

 

9. 

Faza play-off Polskiej Hokej Ligi toczyła się już z naszym 

udziałem. Na toruńskim Tor-Torze w lutym i marcu wychowankowie 

obejrzeli 3 spotkania ćwierćfinału ligi. Przeciwnikiem Toruńskiego 

Klubu Hokejowego było Podhale Nowy Targ. Wszystkie mecze 

dostarczyły sporo emocji, było dużo walki i gry ciałem oraz 

kulturalnego, głośnego dopingu. Niestety, z dalszej rywalizacji odpadł 

TKH, zatem kolejne hokejowe emocje dopiero w nowym sezonie, 

jesienią tego roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Hałas 

 

 

 

 

 

10. 



W dniu 1.02.2019 roku wychowanków Zakładu Poprawczego  w 

internacie odwiedził z wizytą duszpasterską kapelan naszej placówki 

ksiądz Szymon. Po krótkiej wspólnej modlitwie oraz zaśpiewaniu kolędy 

ksiądz pobłogosławił wszystkich obecnych oraz poświęcił pomieszczenia 

grupy pierwszej. Następnie wszyscy zasiedliśmy do stołu i przy 

pysznych ciasteczkach prowadziliśmy dyskusje na różne tematy. W miłej 

i sielskiej  atmosferze spędziliśmy prawie godzinę. Na zakończenie 

ksiądz Szymon pożegnał bardzo serdecznie wszystkich zebranych i 

życzył powodzenia. Na tym kolęda zakończyła się. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomasz Staroń 

11. 

Dnia 1 marca 2019 r. ,po raz kolejny, w ramach koła 

fotograficznego trzech wychowanków: Dawid Sikorski. Dawid Wróbel i 

Patryk Seyda wraz z opiekunem Mieczysławem Luchowskim zwiedzali 

wernisaż  fotograficzny Klubu Miłośników Fotografii  „Flesz” pt. 

„Faktury” zorganizowany w Rejonowej Bibliotece Publicznej w 

Szubinie. Nazwa ekspozycji wskazuje na aspekty wizualne zdjęć. Mniej 

liczy się tu tematyka. Faktury okazują się bardzo intrygujące i 

różnorodne. Indywidualne podejście do tematu znakomicie definiuje 

wrażliwość każdego z twórców.   

Mieczysław Luchowski 
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