
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 

 

W całym kraju 2. września  uczniowie i pracownicy szkół 

powitali nowy rok szkolny.  W Zakładzie Poprawczym w Szubinie 

uroczystość inauguracyjna rozpoczęła się o godzinie 9. 

Dyrektor Szkół Pan Wojciech Wypych  powitał zgromadzonych 

pracowników i wychowanków, a następnie przedstawił zmiany kadrowe 

oraz te, które dotyczą  organizacji pracy. 

Kolejną część spotkania poświęcono 80. Rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. Pan Arkadiusz 

Siuchniński odtworzył wydarzenia 

tego okresu w formie filmu; pamięć 

poległych uczciliśmy minutą ciszy  

a delegacja udała się pod pomnik, 

gdzie zapalono znicz. 

Na koniec  wyświetlono 

kronikę na temat wspomnień z 

imprez rekreacyjno-kulturalnych, 

które zorganizowano dla wychowanków pozostających w placówce w 

okresie wakacyjnym. 

Joanna Stefaniak- Szmyt 
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W sobotę 21. września udaliśmy się na wycieczkę dydaktyczną 

do Biskupina. Jest to miejsce, słynące z odkrytej osady łużyckiej, której 

budowa zakończyła się w 784 r. p.n.e. Gród w Biskupinie to jedyne w 

Polsce stanowisko archeologiczne, dla którego 

opracowano program długoterminowej 

konserwacji.  

16 września 1994 roku gród w Biskupinie uznany 

został za pomnik historii Polski. W tym otoczeniu 

powstało Muzeum Archeologiczne, na terenie 

którego co roku odbywają się festyny tematyczne 

związane z kulturą starożytną i wczesnego 

średniowiecza. Tegoroczna, jubileuszowa XXV  

edycja Festynu Archeologicznego była 

podsumowaniem i przeglądem wszystkich 

dotychczasowych.  Godne podziwu jest to, że wielu 

pasjonatów wcielających  się w ówczesnych mieszkańców, wojowników, 

przybyło do Biskupina, aby z wielkim oddaniem w różnych warunkach 

pogodowych pomóc 

zwiedzającym przenieść się 

do minionego świata. 

Zwiedziliśmy dawne chaty 

mieszkańców, poznaliśmy ich  

zawody i czynności 

codzienne. Dzięki 

inscenizacjom i pokazom 

nasza podróż w czasie 

prowadziła przez Egipt 

faraonów, Daleki Wschód, starożytny  Rzym. Mogliśmy pobyć w wiosce 

indiańskiej, obejrzeć stroje czy uzbrojenie wojowników, poznać  
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barbarzyńskie zwyczaje. Wszystko to przy dźwiękach dawnej muzyki.  

Po plenerowych atrakcjach na terenie Muzeum Archeologicznego 

przyszedł czas na posiłek, który był jednocześnie smakowitym 

uwieńczeniem naszej wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 
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 Renata Przemyk to bardzo utalentowana i charyzmatyczna 

artystka.  Od 2008 roku koncertuje z założonym przez siebie zespołem 

Acoustic Trio.  

Karierę muzyczną rozpoczęła w 1988, 

na XXIV Studenckim Festiwalu 

Piosenki w Krakowie, ale dopiero rok 

później zdobyła tam Grand Prix i 

nagrodę dziennikarzy. Przez rok 

śpiewała w zespole Ya Hozna. Po 

rozstaniu z zespołem w listopadzie 

1990r. rozpoczęła karierę solową. Zapraszana była na wiele festiwali 

piosenki, m.in. do Opola, Jarocina, Wrocławia i Sopotu.  

Nagrała dziesięć płyt, w tym jedną z muzyką do spektaklu teatralnego 

Balladyna w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. W 2003 wydała album z 

największymi przebojami (m.in. „Babę zesłał Bóg”, „Protest Dance”, 

„Ostatni z zielonych”, „Zero”, „Bo jeśli tak ma być”), podsumowujący 

jej dotychczasową karierę. Na tej płycie utwór „Kochana” wykonała w 

duecie z Kasią Nosowską.  

W niedzielę  06.10.2019 r. koncert 

z udziałem tej wspaniałej artystki 

odbył się w Szubińskim Domu 

Kultury. Wychowankowie Dawid 

Wróbel, Dawid Sikorski i Piotr 

Cieślukowski  mogli uczestniczyć 

w tym niezwykłym wydarzeniu 

kulturalnym. Nowy projekt 

zakłada więcej improwizacji 

podczas koncertów. W repertuarze znalazły się kameralne, wyciszone i 

melancholijne utwory Renaty Przemyk. 

 Mimo że utwory Acoustic Trio nie należą do muzyki tzw. 

popularnej i łatwej w odbiorze, to przenoszą słuchaczy w świat piosenki 

klimatycznej, z ważnym przekazem. 

Joanna Stefaniak- Szmyt 
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Międzyrzecki Rejon Umocniony – ,,Pętla 

Boryszyńska” 

          Dnia 15 października 2019 roku po raz kolejny 

udaliśmy się na ziemię lubuską. Udział w naszej 

wyprawie wzięło 3 wychowanków :  Piotrek, Patryk 

oraz Adrian pod czujnym okiem opiekunów w osobie 

pana dyrektora Sebastiana Hałasa, kierownika 

internatu Tomasza Półtoraka oraz wychowawcy pana 

Daniela Wypycha. Rozpoczęliśmy od zwiedzania  

MRU w Boryszynie i przeszliśmy dużą ,, Pętlę 

Boryszyńską”. 

Międzyrzecki Rejon 

Umocniony, czyli system 

umocnień stworzony przez Niemców w latach 

1934–1944 dla ochrony wschodniej 

granicy Rzeszy. Pan przewodnik zabrał nas w 

podróż po bunkrach i labiryntach w 

podziemnych korytarzach opowiadając przy tym ciekawie o historii tego 

miejsca. Trzeba przyznać, że zrobiło to na nas duże wrażenie a przy 

okazji dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji i wiadomości 

historycznych. W podziemiach spędziliśmy ponad 3 godziny, ale 

wyszliśmy bardzo zadowoleni.  Następnie udaliśmy się do Świebodzina, 

gdzie mogliśmy obejrzeć figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Jest to żelbetonowa rzeźba  wzniesiona w 2010 według projektu 

Mirosława Pateckiego. Całkowita 

wysokość pomnika wynosi 36 m, z 

czego 33 m przypada na figurę Jezusa, 

a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną 

koronę -  kolejne ciekawe miejsce na 

mapie naszej podróży. Pełni wrażeń i 

zadowoleni wróciliśmy do Zakładu. 

Kolejna żywa lekcja historii za nami. 

Daniel Wypych 
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SZKOLENIE W JASTARNI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 

POPRAWCZEGO W SZUBINIE 
 W dniach 17 i 18 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Tematyka 

nawiązywała do przeciwdziałania  wypaleniu zawodowemu oraz rodzaju 

narkotyków i ich wpływu na człowieka.  

Oprócz ciekawie i aktywnie przeprowadzonego szkolenia,  

mogliśmy także w chwilach wolnych napawać się jednymi z ostatnich, 

ale jakże  pięknych słonecznych  dni roku oraz regenerować morską 

bryzą. Nie bez znaczenia na przebieg szkolenia miała możliwość 

współpracy w grupie i integracji uczestników. Pomimo że niektórzy 

pracują już ze sobą po kilka, kilkanaście, a może i więcej lat, za każdym 

razem poznajemy się na nowo.  

 Oprócz nowej wiedzy, doświadczeń i dobrych humorów 

przywieźliśmy do Zakładu Poprawczego w Szubinie świeże pomysły, 

energię i optymizm. Dziękujemy bardzo organizatorom szkolenia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Hałas 
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               We wtorek 29 października trzech  wychowanków pod opieką 

wychowawcy Siuchnińskiego udało się do Torunia, by po raz kolejny 

obserwować zmagania miejscowych hokeistów. Tym razem 

przeciwnikiem drużyny Energy Toruń była 

drużyna mistrza polski GKS Tychy.  

Spotkanie, przynajmniej do jego połowy 

miało bardzo wyrównany przebieg a 

gospodarze stawiali zacięty opór 

utytułowanym tyszanom. Emocji na lodzie 

nie brakowało, tak więc na trybunach nikt 

się nie nudził. Obserwujący po raz 

pierwszy mecz hokejowy Mateusz Polonis 

nie ukrywał, że ta dyscyplina przypadła mu 

do gustu i tak jak pozostali uczestnicy 

wyjazdu chętnie przyjedzie do Torunia raz 

jeszcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

7. 

53 Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku… 

        Od 23 do 27 września, tradycyjnie w Harcerskim Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Funce, odbył się Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego 

Szlaku Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Naszą drużynę 

reprezentowali : Patryk Seyda, Mateusz Polonis, Roman Kociałkowski, 

Mieczysław Luchowski oraz Daniel Wypych. W tym roku w zlocie 

uczestniczyło 220 harcerzy i instruktorów z Bydgoszczy, Golubia 

Dobrzynia, Grudziądza, Kołdrąbia, Kowalewa Pomorskiego, Mroczy, 

Nakła, Strzelna, Świecia, Torunia, Szubina, Żnina oraz z województwa 

pomorskiego z Chojnic. Były  wśród 

nich osoby z ośrodków i szkół specjalnych, warsztatów terapii 

zajęciowej, domów dziecka, a także 

zagrożone wykluczeniem 

społecznym. W programie zlotu 

prowadzone były zajęcia 

organizowane przez Harcerski Ośrodek 

Wodny i Harcerskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Funce. Nie zabrakło 

też takich atrakcji jak rejs statkiem i  
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żaglówką, rzeźbienie, wypalanie w drewnie. Warsztaty prowadzili 

specjaliści od dogoterapii, krótkofalarstwa, pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a także animatorzy zajęć kulturalno-oświatowych. 

Dodatkowymi atrakcjami były świeczkowiska, biegi na orientację a także 

„Olimpiada sportów dziwnych”, którą przygotowała nasza drużyna. Były 

takie konkurencje, jak: łowienie ryb, rzuty do kosza, magiczny tor 

przeszkód, wyścigi na szalonych nartach, jazda na dziwnym rowerze i 

wiele innych atrakcji, przy których śmiechu było co niemiara. Dla nas 

najważniejsza była dobra zabawa i trochę radości podarowanej drugiemu 

człowiekowi… Trzeba przyznać, że wszystkim podobała się ta 

Olimpiada, za co zostaliśmy wyróżnieni na 

apelu pożegnalnym. Nasza drużyna spisała się 

na medal. W ostatnim dniu obozu 

odwiedziliśmy także Chojnice. Zwiedziliśmy 

rynek tego miasta, zobaczyliśmy bramę 

Człuchowską, fosę, herb Chojnic, którym jest 

Tur z charakterystycznymi częściami ciała, które można ,,pobujać”. Zlot 

„Nieprzetartego Szlaku” to nawiązywanie przyjaźni, czynienie dobra, 

piękna przygoda i niezapomniane przeżycia dla uczestników. Następny 

Zlot już za rok…Do zobaczenia!!!  

Daniel Wypych 
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Nic nie uderzy cię tak mocno jak życie 

Nie ważne jak mocno bijesz, ale ile jesteś 

w stanie znieść i nadal iść do przodu 

Na tym polega zwycięstwo. 

 

Ten filmowy cytat Rocky’ego Balboa znakomicie pasuje do 

przesłania z jakim przyjechali do nas fantastyczni goście. W ramach 

projektu ,,Przez sport do 

Praworządności’’ 23.10.2019 

gościliśmy Artura Siódmiaka,  Tomasza 

Oświęcińskiego,  Michała 

Kramkowskiego, Pawła Mateńczuka –

Naval oraz kilku trenerów personalnych. 

Oprócz licznie zgromadzonych w auli i 

sali gimnastycznej naszych 

wychowanków oraz pracowników, w 

spotkaniu uczestniczyli także 

uczniowie klasy wojskowej z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Szubinie. 

Nasi goście poprzez 

świadectwo własnego życia  starali się 

upowszechnić postawy i wzorce 

mające na celu stworzenie właściwego 

systemu wartości. Fantastyczna atmosfera udzieliła się wszystkim 

uczestnikom spotkania, co widać w dokumentacji fotograficznej oraz 

mediach społecznościowych. 
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Każdy wychowanek mógł otrzymać autograf. Była to także 

okazja dla chłopców do odbycia  krótkiej 

prywatnej rozmowy ze sportowcami na 

temat osiągnięć oraz możliwości 

wychowanków, zachęty do zmian w 

sposobie 

postrzegania świata i samego siebie. 

Na zakończenie został przeprowadzony 

profesjonalny trening crossfitowy dla 

naszych podopiecznych. 

Było to z pewnością wspaniałe, emocjonujące  wydarzenie, które 

na długo pozostanie w pamięci uczestników spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Półtorak 
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W poniedziałek 14 października z okazji przypadającego w tym 

dniu święta edukacji  w auli naszej placówki odbyła się okolicznościowa 

impreza.  Rozpoczął ją życzeniami dla wszystkich pracowników pan 

dyrektor.  Po życzeniach zebrani obejrzeli krótką prezentację poświęconą 

Komisji Edukacji Narodowej. W dalszej części imprezy w skeczu pt. 

„Nauczycielka francuskiego” zaprezentowali się Patryk, Piotr  i 

wychowawca Arek.  Występ  wprawił zebranych w radosny nastrój, 

który towarzyszył im już do końca imprezy. Kolejnym elementem 

spotkania była prezentacja dwóch produkcji filmowych powstałych w 

ramach projektu  „Sztuka wyboru”, w którym to przedsięwzięciu 

wychowankowie uczestniczą od wielu lat. Wreszcie na koniec  odbyła się  

główna część spotkania, czyli konkurs „Jaka to melodia”. Uczestniczyć 

w nim mogli wszyscy pracownicy i trzeba przyznać, ze zabawa cieszyła 

się dużym 

zainteresowaniem. Po trzech emocjonujących rundach zwycięzczynią 

została pani Marta a kolejne miejsca na podium zajęli pan Daniel i pani 

Brygida.  Zabawa przebiegała w miłej atmosferze i pracownicy 

opuszczali aulę w naprawdę dobrych humorach. 

 

Arkadiusz Siuchniński 
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 13 października 2019r. to data, która zapadnie na długo w 

pamięci wychowankom: Krzysztofowi Królowi, Adrianowi 

Włodarczykowi i Pawłowi Szachnitowskiemu oraz wychowawcom: 

Kazimierzowi Trybie, Danielowi Wypychowi i Mieczysławowi 

Luchowskiemu, ponieważ byli świadkami historycznego wydarzenia, 

które miało miejsce na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Tego 

dnia reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała 2 – 0 drużynę 

Macedonii Północnej, uzyskując tym samym historyczny, bo trzeci z 

rzędu, awans do mistrzostw Europy w piłce nożnej. Organizatorem 

wyjazdu był pan Kazimierz Tryba. Większość z uczestników wyjazdu 

mogła po raz pierwszy na żywo zobaczyć gwiazdy polskiej piłki nożnej 

w walce o punkty w meczu eliminacyjnym. Teraz należy życzyć naszym 

piłkarzom, aby na mistrzostwach Europy odnieśli sukces. 

  

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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Festyn Szkoły Specjalnej 

 Pomagamy bo lubimy… 

           1 października 2019 roku udaliśmy się na halę widowiskowo –

sportową w Szubinie, gdzie Szkoła Specjalna z Szubina organizowała 

XVII Powiatowy Festyn Rekreacyjno – Sportowy. Jak co roku 

organizator imprezy poprosił nas o przygotowanie i przeprowadzenie 

konkurencji sportowych dla uczniów ze szkół 

specjalnych z : Koronowa, Kcyni, Karnowa oraz 

Szubina. Zadania podjęli się wychowankowie 

naszej placówki : Paweł Szachnitowski, Krzysiu 

Król, Patryk Seyda, Michał Wiliński pod 

czujnym okiem wychowawców pana Adama 

Kulczyka oraz pana Daniela Wypycha. Uroczystego otwarcia imprezy 

dokonał  Dyrektor Szkoły Specjalnej oraz wiceburmistrz Szubina. W 

międzyczasie przygrywała muzyczka przygotowana przez pana Zbyszka. 

Był bufet a w nim pełno słodkości, owoców i przeróżnych przysmaków. 

My ze swej strony zapewniliśmy emocje sportowe. Przygotowaliśmy 

przeróżne konkurencje, które sprawiły zawodnikom wiele radości. 

Rywalizacja podczas zawodów była bardzo zacięta a nasi chłopacy 

aktywnie uczestniczyli w ich prezentowaniu, dopingowaniu i w miarę  

możliwości pomaganiu.  Radości było co nie miara i chociaż szkoły 

rywalizowały o 

puchary, to jednak 

nie wynik był 

najważniejszy. 

Integracja z 

uczniami ze Szkoły 

Specjalnej na długo 

pozostanie w naszej pamięci. Fajne było to, że 

tak niewiele zrobiliśmy a sprawiliśmy tym dzieciakom tyle radości. 

Oczywiście pan Dyrektor i panie nauczycielki bardzo nam podziękowały 

za zaangażowanie i czynny udział, ale chyba najważniejsze tego dnia 

było pomaganie innym. Do zobaczenia w przyszłym roku!!! 

Adam Kulczyk 

Daniel Wypych 
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 Od kilku lat współpracujemy z Zespołem Szkół Specjalnych w 

celu integracji społecznej wychowanków z osobami niepełnosprawnymi 

oraz współistnienia w środowisku lokalnym.  Każdego roku 

wychowankowie naszego Zakładu pomagają w organizacji festynów 

rekreacyjno-sportowych w szubińskiej szkole specjalnej albo też 

uczestniczą w zajęciach czytelniczo-edukacyjnych,  orgaznizowanych dla 

uczniów tejże placówki. 

Podopieczni ZSS są również częstymi 

gośćmi w zakładowych warsztatach 

szkolnych, dzięki czemu uczestniczą w 

ciekawych i twórczych zajęciach 

przeprowadzanych przez nauczycieli 

zawodu. 

W kontynuację naszej współpracy 

wpisuje się także wizyta grupy uczniów 

Zespołu Szkół Specjalnych z klasy 

przysposabiającej do pracy wraz z 

nauczycielami – panią Jolantą Ollesz oraz 

panem Zbigniewem Sabacińskim. 

Spotkanie, które miało miejsce w piątek 20 

września rozpoczęliśmy od krótkiej 

pogadanki na temat naszej chluby, czyli 

makiety Oflagu’64 i faktów historycznych 

związanych z terenem Zakładu 

Poprawczego. Następnie zwiedziliśmy 

najważniejsze miejsca w placówce i 

udaliśmy się do warsztatów. Tam, o funkcjonowaniu i organizacji pracy 

wychowanków , opowiedział pan Tomasz Kmieć.  Nasi goście wyrazili 

chęć uczestniczenia w zajęciach praktycznych przy kolejnej wizycie w 

Zakładzie. 

Joanna Stefaniak-Szmyt 
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 W dniu 03.10.2019r. wychowankowie nasze placówki Patryk 

Seyda  i Mateusz Polonis wraz z wychowawcą Jackiem Dudą 

uczestniczyli  w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Celem 

naszych działań było posprzątanie terenu wzdłuż rzeki Gąsawki oraz ruin 

Zamku Rycerskiego Sędziwoja. Wycieczka miała również charakter 

edukacyjny, kształtowanie  w wychowankach postrzeganie rzeki jako 

naszego wspólnego dobra, a ruin jako zabytkowego elementu naszego 

miasta. Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o czystość tego rodzaju 

elementów naszego krajobrazu.  

 

                                                                                     

 

Jacek Duda 
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