
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 

W dniach 10- 12 kwietnia 2019 r. dwóch naszych wychowanków: 

Dariusz G. i Dawid S. pisali pierwszy 

poważny egzamin w swoim życiu. Był 

to egzamin z wiedzy, którą zdobyli w 

czasie swojej edukacji w gimnazjum. 

Pierwszego dnia zmagali się z częścią 

humanistyczną. W tym dniu musieli 

popisać się swoją wiedzą z języka 

polskiego, historii i wiedzy o 

społeczeństwie. Drugiego dnia 

była część przyrodnicza, 

dotycząca wiedzy z 

przedmiotów przyrodniczych: 

matematyki, fizyki, chemii, 

biologii i geografii. Ostatniego 

dnia musieli na chwilę 

zapomnieć o języku ojczystym i 

pochwalić się swoją znajomością 

języka angielskiego. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą znane pod koniec roku 

szkolnego, to znaczy w drugiej połowie czerwca. 

 

Mieczysław Luchowski 

 

1. 

KONKURS PROFILAKTYCZNY CZYTELNICZO – 

FOTOGRAFICZNY 

Czytam, bo lubię 
 

W marcu br. ogłoszono 

konkurs dla wychowanków 

naszego Zakładu, którego celem 

ogólnym było wzbudzenie 

zainteresowań czytelniczych. 

Konkurs zorganizowano z 

inicjatywy p. Michaliny 

Kontowicz, p. Joanny Stefaniak-

Szmyt i p. Mieczysława Luchowskiego. Uczestnicy mogli zaprezentować 

swoje prace w formie plastycznej 

(plakat, zakładka do książki, rysunek, praca przestrzenna, itp.) lub jako 

fotografię / kolaż fotograficzny, nawiązujące do tematyki czytelnictwa. 

W dniu 12.04.19 zostały ogłoszone wyniki i przyznane nagrody 

Wyróżniono prace Dariusza Grządziela, 

Dawida Wróbla i Dawida Sikorskiego, 

za które otrzymali cenne nagrody. 

Pozostałych uczestników konkursu 

także uhonorowano dyplomami i 

drobnym podarunkami. Organizatorzy 

składają podziękowania Dyrektorowi 

Zakładu za pomoc w ufundowaniu 

nagród jak również wszystkim wychowankom biorącym udział w 

przedsięwzięciu. 

W przyszłym roku szkolnym planowana jest kolejna edycja konkursu. 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

2. 



Mistrzostwa Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2019 – dwudziesty 

drugi turniej mistrzostw świata U-20 w 

piłce nożnej mężczyzn. Po raz pierwszy  

odbyła się w Polsce. Rozpoczęło się 23 

maja, a zakończy 15 czerwca 2019 r. 

Bydgoszcz, Gdynia, Łódź, Lublin, 

Bielsko-Biała i Tychy to szóstka miast 

wybrana na gospodarzy turnieju. Mecz 

otwarcia i finał odbędą się na stadionie Widzewa w Łodzi. Na turnieju 

zabrakło obrońców tytułu 

mistrzowskiego, reprezentacji 

Anglii, która nie przeszła zwycięsko 

przez eliminacje. W mistrzostwach 

biorą udział 24 reprezentacje z 

sześciu kontynentów. 

Dnia 26 maja 2019r. trzech 

wychowanków Patryk Seyda, Dawid 

Sikorski i Dawid Wróbel, w nagrodę za całoroczne zaangażowanie w 

działalności koła fotograficznego, mogło zobaczyć mecz pomiędzy 

drużynami Włoch i Ekwadoru rozgrywanego na stadionie w Bydgoszczy 

w ramach tego turnieju. Mecz 

zakończył się zwycięstwem młodych 

piłkarzy z Włoch 1-0. Drużyna z 

Ekwadoru ponad 50 minut grała w 

osłabieniu, ponieważ jeden z piłkarzy 

dostał czerwoną kartkę za brutalny 

faul.  Mecz mógł zakończyć się 

remisem, jednak Ekwador nie wykorzystał rzutu karnego.  

Kolejny mecz  1/8 finału, będziemy mieli okazję obejrzeć 4 

czerwca. 

Mieczysław Luchowski 

3. 

 

 

Z wizytą w WTZ w Szubinie 

 
 

W dniu 28.05.2019 udaliśmy się do Warsztatów Terapii 

Zajęciowej PELIKAN w Szubinie. Jest  to instytucja, która wspiera 

osoby niepełnosprawne, aby mogły samodzielnie funkcjonować w 

społeczeństwie lub rozwijać swoje 

zainteresowania. Uczestnicy 

Warsztatów wykonują różne prace 

związane z rękodziełem, 

gotowaniem, prowadzeniem 

gospodarstwa domowego; 

podopieczni ćwiczą także swoje 

umiejętności muzyczno-wokalne 

lub teatralne. Dzięki spotkaniu z 

osobami niepełnosprawnymi 

mogliśmy przekonać się, że 

czerpanie radości z życia i 

twórcze spędzanie czasu 

wolnego, zależy od nas 

samych, bez względu na 

ograniczenia. 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

 

4. 
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4 czerwca 2019 r. czworo wychowanków wyróżnionych  przez 

Radę Pedagogiczną Szkół i Warsztatów za największe zaangażowanie w 

roku szkolnym 2018/19 w pracach porządkowych na terenie szkoły i 

warsztatów uczestniczyło w meczu 1/8 mistrzostw świata w piłce nożnej 

mężczyzn do lat dwudziestu. Mecz rozgrywany był w Bydgoszczy 

pomiędzy drużynami Francji i 

Stanów Zjednoczonych. Mecz był 

bardzo zacięty i wyrównany. 

Prowadzenie zmieniało się 

kilkakrotnie i ostatecznie mecz 

zakończył się zwycięstwem 

piłkarzy z Ameryki Północnej w 

stosunku3-2. Mecz podziwiali: Rafał Koryciński, Dawid Sikorski, Patryk 

Seyda i Adrian Włodarczyk. Opiekę nad młodzieżą w czasie imprezy 

sportowej sprawowali pan Dyrektor Sebastian Hałas i nauczyciel 

Mieczysław Luchowski. Był to już drugi mecz rozgrywany w ramach 

tych rozgrywek, który mogli 

obejrzeć podopieczni 

szubińskiej placówki. 

Wcześniej mogli kibicować 

drużynom Włoch i 

Ekwadoru. 

Mieczysław Luchowski 

 

 

 

5. 

W dniu 04.06.19 świętowaliśmy Dzień Sportu Szkolnego, który 

został zorganizowany przez nauczycieli szkół i  warsztatów. 

Wychowankowie zmierzyli się w wielu konkurencjach, m.in. w skoku w 

dal, rzucie do kosza, biegu na 60m, skakaniu przez skakankę, wbijaniu 

gwoździ, jeździe na "szalonym" rowerze. 

Tegoroczna końcowa klasyfikacja wieloboju sportowo-rekreacyjnego 

przedstawia się następująco: 

1. miejsce z sumą 33 punktów zdobył Adrian Włodarczyk,  

2. miejsce otrzymał Patryk Seyda z 32 punktami  

3. miejsce uzyskał Dawid Wróbel z sumą 24 punktów.  

Zwycięzcom gratulujemy zdobytych miejsc a wszystkim 

uczestnikom wieloboju dziękujemy za wzięcie udziału i sportową 

postawę! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna 

Stefaniak-Szmyt 

Mieczysław Luchowski 

6. 

 



SUKCES DAWIDA SIKORSKIEGO 

 
 Poniedziałek 10.05.2019 roku okazał się dla Dawida Sikorskiego 

bardzo szczęśliwym dniem. Wychowanek udał się wraz z wychowawcą 

do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w celu 

odbycia składającego się z dwóch części egzaminu na Prawo Jazdy. 

Część teoretyczną wychowanek zdał bez żadnego wysiłku, uzyskując w 

ten sposób możliwość uczestniczenia w części praktycznej. Egzaminator 

po skończonym sprawdzianie pochwalił w mojej obecności kursanta za 

dobrą znajomości przepisów i nienaganną technikę jazdy, a tym samym 

zdania egzaminu. W bardzo dobrych nastrojach powróciliśmy do 

zakładu. Jeszcze w tym samym dniu rodzina wychowanka,  pan dyrektor, 

wielu pracowników i wychowanków gratulowało Dawidowi  

osiągniętego sukcesu. Dawid w obecności wychowawcy odebrał 

dokument w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nakle.  

Wychowanek za moim pośrednictwem chciałby podziękować 

panu Tomaszowi Kmieciowi za cierpliwość i pomoc w przygotowaniu do 

egzaminu na Prawo Jazdy 

 

Adam Kulczyk 

Dawid Sikorski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

W dniu 25 czerwca 2019 r. 4 wychowankowie będący w roku 

szkolnym 2018/19 uczestnikami zajęć Treningu Zastępowania Agresji  i 

spełniający wymogi formalne,  pod opieką psychologa i pedagoga, mieli 

okazję w ramach nagrody, brać udział w wycieczce do Bydgoszczy i 

sprawdzić swoje umiejętności jako kierowcy na gokartach. Oprócz 

integracji, dobrej zabawy,  rozwijali także umiejętność  rywalizacji  oraz 

radzenia sobie z przegraną.  Jak się okazało, wygrana  także wzbudziła 

wiele emocji i przyczyniła się do dłuższej dyskusji na temat technik 

jazdy oraz kwestii bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy wrócili 

zadowoleni i deklarowali chęć podjęcia starań i zachowania takiego, aby 

móc po raz kolejny skorzystać z tego typu rozrywki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Hałas 

Agata Gordon 

 

 

8. 

 

 

 



 

 

W piątek 28.czerwca 2019 roku odbyła się długo wyczekiwana 

uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

Społeczność naszej placówki, czyli 

pracownicy pedagogiczni i 

niepedagogiczni oraz wychowankowie 

przybyli o godzinie 9.00, aby uczestniczyć 

w tym niecodziennym wydarzeniu. 

Spotkanie rozpoczęliśmy przemówieniem 

Dyrektora Zakładu Pana Sebastiana 

Hałasa, mszą świętą, sprawowaną przez 

nowo powołanego kapelana ks. Pawła 

Polcyna. Kolejną część uroczystości 

stanowiło wystąpienie Dyrektora Szkół 

Pana Wojciecha Wypycha, 

uhonorowanie absolwentów i rozdanie 

świadectw wychowankom. Po 

uroczystości oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu 

wychowanków naszej placówki, którzy pod opieką nauczycieli szkół 

zaprezentowali swoje umiejętności aktorsko-kabaretowe. Wydarzenie 

sfinalizował teleturniej, w którym zawodnicy mogli wykazać się wiedzą 

na temat pracowników, wychowanków i zakładu.  

Tym samym wakacje uważamy za rozpoczęte! 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

Mieczysław Luchowski 

9. 

 

Ogólnopolskie czytanie 

 

Kolejny raz nasi wychowankowie przyłączyli się do 

ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam…., promującej czytelnictwo wśród 

młodzieży.  Zgodnie z zasadami akcji podjęliśmy idę wspólnego czytania 

o wyznaczonym czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

10. 



Lotnicza-wojskowa przygoda 
 

 Dnia 18 maja 2019 roku wraz z opiekunami z naszych 

warsztatów szkolnych pojechaliśmy na wycieczkę do Bydgoskich 

Zakładów Lotniczych. Odbywała się 

tam międzynarodowa wystawa lotnicza 

AIR – FAIR 2019.  Mogliśmy 

zaobserwować pokazy lotnicze, różne 

typy samolotów i helikopterów 

bojowych oraz cywilnych. 

 Na początku pogoda nie była 

zadowalająca, co chwilę kropił deszcz. Jednak  po pewnym czasie 

pojawiło się słoneczko i grzało już do końca. Niektórzy z uczniów mogli 

pierwszy raz w swoim życiu zobaczyć z bliska samolot, samochód 

bojowy czy czołg. Wzięliśmy też udział w konkursie, 

w którym wygraliśmy drobne upominki w postaci 

kubka lub breloka do kluczy. Po krótkim zwiedzaniu 

udaliśmy się na pieczoną kiełbaskę.  

 Po zapełnieniu naszych żołądków 

wyruszyliśmy się na dalsze zwiedzanie wystawy i 

towarzyszących jej różnych atrakcji. Nie zabrakło 

śmiechu oraz żartów. Mogliśmy „podriftować”  

samochodem na pedały. Czuliśmy się niczym Fred 

Flinston . 

 Wziąłem udział w konkursie 

przeprowadzanym przez funkcjonariuszy policji i wykazał się dużą 

wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego. Wygrałem brelok  do 

kluczy w postaci różowego flaminga. 

Ciekawy był pokaz tresury psów 

policyjnych i akrobacji lotniczych. 

Wszystkich atrakcji nie sposób wymienić. 

 Po całym dniu zwiedzania nie obyło 

się bez wojskowej grochówki. Wycieczkę 

uznajemy za udaną. Chętnie pojechalibyśmy na podobną za rok.  

 

 

                                                              Patryk Seyda  

11. 

DZIEŃ DZIECKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW  

 
 W dniu 30.05.2019 roku na 

obiektach Mariny - Nakło odbyły się 

obchody Dnia Dziecka dla 

przedszkolaków z Przedszkola 

Samorządowego nr 2. Grupa naszych 

wychowanków wraz z  pracownikami  

T. Staroniem,  A. Kulczykiem i M. 

Bocianem odpowiedzialna była za 

zorganizowanie części rekreacyjno – 

sportowej imprezy. Nasi wychowankowie: R. Koryciński, M. Wiliński, 

D. Wróbel i P. Seyda stanęli na wysokości zadania i z pomocą 

przełożonych sprawnie sprawowali piecze nad dziećmi biorącymi udział 

w poszczególnych konkurencjach. Największym powodzeniem wśród 

przedszkolaków cieszyła się konkurencja przejścia przez ciasny tunel, 

rzut piankowym oszczepem oraz „łowienie metalowych ryb” 

Wychowankowie byli bardzo zaangażowani w sprawne przeprowadzenie 

zabaw jednocześnie cały czas dbając o bezpieczeństwo dzieci.                                                                

 Bardzo dziękuję 

wychowankom jak i pracownikom za okazaną pomoc w organizacji 

imprezy. 

                                                                                                                

Adam Kulczyk 

 

 

 

 

12. 



Wycieczka edukacyjna 

 

Dnia 29.05.19.r. udaliśmy się na wycieczkę do oczyszczalni 

ścieków w Szubinie. Ja wraz z Dawidem Wróblem i Adrianem 

Włodarczykiem poznawaliśmy tajniki chemii i biologii. Najbardziej 

zaciekawiło nas laboratorium, w którym mogliśmy wykonać kilka 

doświadczeń. W wyjściu towarzyszyli nam pani Jolanta Bednarczuk, pan 

Mieczysław Luchowski i pan Damian Uciński. Cała wycieczka 

zakończyła się kawą i alarmem w dyspozytorni, a niektórzy nawet dostali 

propozycję stażu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Sikorski 

 

 

 

 

 

13. 

 

  

Dnia 17 maja 2019r. w ramach koła fotograficznego dwójka 

wychowanków: Patryk Seyda i 

Dawid Sikorski pod opieką 

Mieczysława Luchowskiego, wzięła 

udział w osiemnastych urodzinach 

Klubu Miłośników Fotografii „Flesz” 

działającego przy Rejonowej 

Bibliotece  w Szubinie. Klub powstał 

w 2001roku i istnieje bez przerwy do 

dnia dzisiejszego. Nikt z 

mieszkańców  nie wyobraża sobie 

gminy Szubin bez klubu Flesz, bez 

wystaw, albumów i bez zdjęć, które 

te albumy zdobią. 

 W uroczystości wzięło 

udział wielu znamienitych gości, w 

tym czterech byłych burmistrzów i 

obecny burmistrz miasta Szubina. 

W części oficjalnej przemawiali 

między innymi pan Mirosław Rzeszowski, dyrektor Rejonowej 

Biblioteki Publicznej w Szubinie, pan 

Andrzej Wrona, były burmistrz 

Szubina i wieloletni prezes klubu 

„Flesz”, Mariusz Piotrkowski, 

burmistrz Szubina.  Po części 

oficjalnej i multimedialnym pokazie 

dorobku członków „Flesza” był 

słodki poczęstunek i czas na 

rozmowy w kuluarach przy dźwiękach muzyki zespołu „The Wild Page” 

.  

 

Mieczysław Luchowski 

 

 

14. 



Egzamin ósmoklasisty 

 Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w dniach 15-17 kwietnia 

odbył się egzamin ósmoklasisty. W naszej placówce przystąpił do niego 

jeden wychowanek. Podczas pierwszego dnia wypełniał on test wiedzy z 

języka polskiego, w którym należało napisać także dłuższą wypowiedź. 

Kolejne dni to sprawdzanie wiedzy z matematyki i języka obcego. 

Wszyscy trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak Szmyt 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

WERNISAŻ 

 Kobiety i kwiaty  to tytuł wernisażu, w którym braliśmy udział w 

dniu 12.04.2019 roku. W wystawie odbywającej się w Szubińskim Domu 

Kultury uczestniczyli nasi wychowankowie Dawid Wróbel, Patryk 

Seyda, Rafał Koryciński oraz Paweł Szachnitowski. Mieli oni 

niecodzienną okazję poznać 

artystkę i podziwiać dzieła malarskie. 

 Autorką obrazów jest Maria Szymańska. W Galerii Plama’s pokazała 

odbiorcom część  kilkuletniego dorobku, 

prezentowanego na licznych wystawach. 

Podczas wernisażu mogliśmy podziwiać 

portrety, twarze kobiet lub symbole 

nawiązujące do kobiecości. Malarka 

twierdzi, że inspiracją jej twórczości są nie 

tylko kobiety, które spotyka w swoim 

życiu, ale także motywy czerpane z natury. 

 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 
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