
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD MINISTRA 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

         13 listopada br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w 

Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość 

wręczenia Nagród Ministra Sprawiedliwości, Medali Komisji Edukacji 

Narodowej oraz Medali za Długoletnią Służbę pracownikom zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich. Okolicznościowe przemówienia 

wygłosili Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał 

Wójcik oraz Minister  Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Oprócz 

słów uznania i podziękowania, które popłynęły w stronę gości, 

ministrowie wręczyli też nagrody 

wyróżnionym nauczycielom, dyrektorom 

placówek i pracownikom.  

W uroczystości uczestniczyli także 

pracownicy Zakładu Poprawczego w 

Szubinie, a Nagrody Ministra 

Sprawiedliwości za szczególne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i 

wychowawczej  otrzymali: Tomasz 

Kmieć, nauczyciel zawodu oraz Daniel 

Wypych, wychowawca . Chwile 

spędzone w Ministerstwie oraz odbiór nagród wiążą się z dużym 

przeżyciem i ważnym wydarzeniem związanym z pracą zawodową. 

Tomasz Kmieć 

1. 

 

Konkurs profilaktyczny na temat wirusa HIV i AIDS 

        Pod koniec października nauczyciele szkół  ogłosili konkurs 

profilaktyczny dotyczący wiedzy na temat HIV i AIDS. 

Wychowankowie otrzymali stosowne materiały, aby mogli poznać lub 

utrwalić wiedzę dotyczącą profilaktyki groźnego wirusa. Następnie 

każdy z uczniów wykazał się znajomością 

przyczyn zakażenia, opisu przebiegu 

zachorowania na AIDS, objawów choroby i 

sposobów jej zapobiegania. Pytania 

konkursowe weryfikowały również 

popularne mity na temat wirusa i choroby, 

którą wywołuje. Jak wiadomo świadomość 

zagrożenia oraz  profilaktyka poparta wiedzą, są najskuteczniejszymi 

sposobami do uchronienia się przed AIDS, który jako zespół chorób 

może być śmiertelny. 

W konkursowych potyczkach I miejsce zajął Krzysztof Król, II - Michał 

Wiliński, a na III miejscu uplasował się Paweł Szachnitowski. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom konkursu 

dziękujemy za zaangażowanie i udział. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Joanna Stefaniak- Szmyt 
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 W poniedziałek 25.listopada gościliśmy w naszej placówce Pana 

Marcina Tyburczy. Wizyta tego niezwykłego człowieka to realizacja 

autorskiego projektu profilaktycznego o nazwie Poznaj prawdę a prawda 

Cię uwolni. 

Bohater spotkania jest osobą 

wszechstronną, ale bardzo skromną; 

obecnie- pedagogiem z wykształceniem 

historycznym, profilaktykiem, 

współzarządzającym fundacją dla osób 

uzależnionych w Bieszczadach. Innym 

aspektem działalności Pana Marcina jest 

rapowanie, od 19 lat pisanie tekstów hip-

hop i znacznie dłużej – słuchanie muzyki 

tego gatunku. Mieliśmy okazję wysłuchać 

kilku utworów, do których inspirację 

czerpie głównie z własnego życia oraz z 

wartości chrześcijańskich. Prywatnie mąż 

i ojciec dwojga dzieci. 

Do momentu osiągania sukcesów, historia 

życia naszego gościa jest smutna, przepełniona samotnością, brakiem 

wsparcia kochającej rodziny, biedą, a także niedomaganiem fizycznym. 

Wszystko to wpłynęło na jego dalsze losy. Mając niespełna 18 lat, życie 

Pana Marcina było zagrożone. Nadużywanie alkoholu, narkotyków, 

kontakty z nieodpowiednimi osobami stały się codziennością, która 

doprowadzała go do sytuacji kryzysowych. Stwierdził, że alkohol zabrał 

mu marzenia. 

Sam musiał przyglądać się utracie zdrowia lub życia niejednego kolegi. 

Kiedy skończył 23 lata, sięgnął dna, jak określa „był warzywem” 

niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania. Paradoksalnie, 

interwencja policji uratowała go przed śmiercią. 

 

3. 

 

Swoje uzdrowienie nazywa cudem, ponieważ twierdzi, że dzięki 

wierze, modlitwie był w stanie się podnieść. Dziś ma 35 lat i choć jest 

człowiekiem spełnionym, wciąż pamięta o swojej przeszłości, ponosi 

poważne konsekwencje poprzedniego życia, zarówno zdrowotne, jak i 

duchowe związane ze stratą dziecka. 

Pan Marcin „Kryzys” Tyburczy opowiada świadectwo własnego 

życia w całej Polsce, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 

zakładach karnych. Jego ujmująca historia może być przestrogą. Jest 

zarazem przesłaniem, że promowanie trzeźwości, szacunku, 

chrześcijańskich wartości oraz prawdy zawsze jest możliwe i opłacalne, 

niezależnie od tego, na jakim etapie życia się znajdujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

 

 

4.  



Już w przedszkolu dziecko po raz pierwszy spotyka się z 

aktywnościami wzbogaconymi o elementy kodowania i robotyki. 

Programowanie to atrakcyjne aktywności prowadzone na macie do 

kodowania, przy użyciu kolorowych kubków lub krążków ze znakami 

graficznymi. Dziecko pracując na macie uczy się segregacji, symetrii, 

orientacji w przestrzeni, kierunków, znaków. Mata rozwija u dzieci 

zdolność myślenia, przewidywania, wnioskowania oraz pobudza 

wyobraźnię i logiczne myślenie.  

 Dnia 12 grudnia 2019r. wychowankowie Mateusz Polonis i 

Michał Wiliński uczestniczyli w zajęciach z kodowania w 

Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie. Zajęcia przeprowadziła 

Pani Jolanta Storzyńska, a opiekę nad młodzieżą sprawowali 

wychowawca Adam Kulczyk i nauczyciel Mieczysław Luchowski.  

Półtora godziny wspólnej zabawy z przedszkolakami minęło bardzo 

szybko i było bardzo pouczające. Sprawdziło się przysłowie, że człowiek 

uczy się do końca życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

5. 

Wychowankowie naszej placówki Dawid 

Wróbel i Mateusz Polonis pod opieką 

wychowawców Tomasza Staronia i Adama 

Kulczyka w dniu  11.12 2019 roku mieli okazję na 

własnej skórze doświadczyć emocji jakie 

dostarczają zawody koszykówki. Uczestniczyli w 

wyjeździe na mecz I LIGI KOSZYKÓWKI 

KOBIET do Bydgoszczy. Rywalkami bydgoskiego 

zespołu ARTEGO  były zawodniczki Energi Toruń.  

Spotkanie dostarczyło naszym wychowankom sporo 

wrażeń.  Podczas zawodów podopieczni otrzymali 

okolicznościowe gadżety reklamowe. Głośno 

dopingowali bydgoską drużynę, a udane akcje 

nagradzali gromkimi oklaskami. Mamy nadzieję, że to dzięki naszemu 

dopingowi zawodniczki bydgoskiego zespołu odniosły spektakularne 

zwycięstwo. 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

6.  



Wycieczka do Żnina i Gniezna 

 W poniedziałek 16.grudnia 2019 roku  wybraliśmy się na 

wycieczkę dydaktyczną . Celem naszej wyprawy było spotkanie w 

Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Dzięki 

gościnności Pana Komendanta mogliśmy bardzo dokładnie obejrzeć  

wszystkie wozy strażackie wraz z wyposażeniem oraz inny nowoczesny 

sprzęt, którym ta jednostka dysponuje. Niemałym przeżyciem było to, że 

umożliwiono nam wejście na lądowisko helikoptera ratunkowego, które 

znajduje się na dachu budynku straży. Jednostka w Żninie jest bardzo 

nowoczesną placówką, przystosowaną także do zajęć edukacyjnych. 

 Do kolejnego etapu wycieczki należy zaliczyć zwiedzanie 

Fabryki Bombek Kadpol  w Gnieźnie. Ta niewielka manufaktura przez 

cały rok wytwarza szklane ozdoby choinkowe, ręcznie malowane. 

Przejście przez wszystkie działy fabryki od wydmuchiwania bombek, po 

lakierowanie i wzornictwo, pokazuje zwiedzającym, że nie jest to praca 

łatwa i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. W ramach wstępu każdy z 

uczestników otrzymał ręcznie malowaną bombkę z wybranym przez 

siebie motywem. 

Nasz wyjazd uwieńczyliśmy konsumpcją i w dobrych nastrojach 

wróciliśmy do Zakładu. 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

7. 

 

Światełko Betlejemskie- grudzień 2019 

„Światło, które daje moc…” 

Betlejemskie Światełko Pokoju 19. grudnia po raz kolejny 

zagościło w Zakładzie Poprawczym w Szubinie. Powitanie Światełka 

stanowi symbol i wyraża gotowość na narodziny Syna Bożego w 

Betlejem. Jest ono znakiem, że chcemy, aby ten ogień rozświetlił nasze 

serca, domy i miejsca pracy. Ten  wieczór 

dzieliliśmy z zaproszonymi druhami i 

księżmi szubińskiej parafii. Życzenia złożyli 

Pan Dyrektor Sebastian Hałas, druhna Pani 

Grażyna Szopa Kierownik Referatu 

"Nieprzetartego Szlaku", ksiądz proboszcz 

Jacek Pawelczyk oraz druh i wychowawca Pan 

Roman Kociałkowski. Spotkanie upłynęło nam 

świątecznie dzięki kolędowaniu dzieci z kółka 

wokalnego działającego przy Szubińskim Domu 

Kultury pod kierownictwem Pana Rafała 

Świtniewskiego. W 

czas refleksji nad sensem Bożego Narodzenia 

zgromadzonych wprowadziły utwory prozy i 

poezji polskiej, które zaprezentowali 

wychowawcy Pani Joanna Stefaniak-Szmyt, 

Pan Tomasz Półtorak i Pan Daniel Wypych 

oraz wychowankowie Michał Wiliński i Mateusz Polonis. Nad 

udźwiękowieniem czuwali Panowie- Arkadiusz Siuchniński oraz Tomasz 

Matuszak. Na zakończenie uroczystości goście 

zostali obdarowani upominkami wykonanymi 

przez Panią Michalinę Kontowicz i 

wychowanków, a na wszystkich zgromadzonych 

czekał słodki poczęstunek. Dzięki spotkaniu, 

zarówno  goście jak i pracownicy  odczuli 

atmosferę nadchodzących Świąt. 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

8. 



Wyjazd do stolicy… 
        Wychowankowie naszej placówki Krzysstof Król i Mateusz Polonis 

pod opieką kierownika internatu Tomasza Półtoraka 

i wychowawcy Daniela Wypycha w dniu 18.12. 

2019 roku uczestniczyli w IX 

Finałach Ośrodków Opiekuńczo – 

Wychowawczych w wioślarstwie 

halowym, które odbyły się w 

Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. 

Na początek zwiedziliśmy Muzeum Sportu i Turystyki , 

gdzie mogliśmy przenieść się w czasie i podziwiać dzieje sportu od 

antycznej Grecji poprzez narodziny nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 

oraz początki sportu w Polsce do dnia dzisiejszego. 

To było coś niesamowitego a 

przy tym ileż emocji…Obejrzeć 

też mogliśmy wystawę PZPN z 

okazji 100 lecia istnienia 

związku. Następnie wzięliśmy 

udział w zawodach sportowych w wioślarstwie halowym, tym razem 

jako kibice. Tutaj emocje sięgały zenitu a o zwycięstwie decydowały 

ułamki sekund. Przegranych nie było bo najważniejszy był udział i dobra 

zabawa. Po zawodach odbyła się uroczysta konferencja oraz 

podsumowanie zawodów. Na zakończenie wystąpiły dziewczyny z 

Zawiercia w spektaklu ,, W zdrowym ciele            zdrowy duch”. Trzeba 

przyznać, że spektakl zrobił na nas duże wrażenie. Później 

przejechaliśmy na PGE Narodowy, gdzie 

wzięliśmy udział w wycieczce ,,Poczuj się jak 

VIP”.  Trasa obejmowała najbardziej ekskluzywne 

miejsca przeznaczone dla najważniejszych gości 

PGE Narodowego, komentatorów, a także 

kibiców. Zobaczyliśmy również szatnię  i 

wszystkie miejsca, w których przebywają 

piłkarze przed i w trakcie meczu. Fajnie było poczuć 

się jak Lewandowski… Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do zakładu z 

fajnymi wspomnieniami. 

Daniel Wypych 

9. 

Krwiodawcy są wśród na. Pokaż kolegom, że oddasz krew i 

zachęć ich do Honorowego Krwiodawstwa. Dołącz do społeczności 

„Łączy nas Czerwona Nitka”. 

W piątek 13.12.2019r. do społeczności Honorowego Krwiodawcy 

dołączył wychowanek Michał W. W ambulansie przy Szubińskim Domu 

Kultury oddał około 450 ml. krwi.  

Kto może zostać dawcą: 

- osoby od 18 roku życia, 

- które ważą co najmniej 50kg., 

- u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, 

tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, 

- które w ciągu ostatnich 1 miesięcy nie wykonywały żadnych zabiegów 

operacyjnych i innych diagnostycznych, 

- które w ciągu ostatnich miesięcy nie były leczone krwią i preparatami 

krwiopochodnymi. 

Te wszystkie wymogi spełnia wychowanek Michał Wiliński. 

 

 

 

 

 

 

Barbara Modlińska 

 

 

 

10. 

  



 

 

W dniu 06.12.2019 roku dzieci z 

Przedszkola Samorządowego nr 3  w 

Szubinie odwiedził Święty Mikołaj. 

Zapukał do każdej sali przedszkolnej 

odwiedzając kolejno: Wróbelki, 

Muchomorki, Stokrotki, Motylki, 

Biedronki i Skrzaty. Mikołaj zaszczycił 

dzieci swą wizytą obdarowując je 

upominkami, które przygotował we 

współpracy z Radą Rodziców przedszkola. 

Jego pomocnik przeczytał dzieciom bajkę 

pt „Opowieść o Św. Mikołaju” 

Przedszkolaki uważnie słuchały 

opowiadania i odpowiadały na pytania dotyczące treści bajki. 

Przygotowały dla naszego gościa piękne laurki oraz zaśpiewały piosenki, 

życząc przy tej pięknej okazji 

odwiedzin wiele sił, i aby pamiętał 

o wszystkich dzieciach w tym oraz 

w roku następnym. Obiecały, że z 

utęsknieniem będą oczekiwały na 

kolejne spotkanie.  

Na koniec wizyty 

przekazano podziękowania dla p. 

Adama Kulczyka – wychowawcy 

oraz wychowanka Michała 

Wilińskiego, który wcielił się w postać Św. Mikołaja. 

 

Adam Kulczyk 

 

 

11. 

 

W ramach koła fotograficznego wychowanek Mateusz Polonis 

wraz z opiekunem Mieczysławem Luchowskim udali się na wystawę 

fotograficzną zorganizowaną w Rejonowej Bibliotece Publicznej w 

Szubinie. Tym razem mogli podziwiać zdjęcia wykonane przez Marka 

Nikodema w czasie jego wyprawy do Ameryki Południowej. Celem jego 

wyprawy było wykonanie zdjęć w czasie zaćmienia Słońca. Oprócz zdjęć 

wykonanych samemu zaćmieniu, na wystawie można zobaczyć także 

prezentujące wspaniałe obrazy rozgwieżdżonego nieba na południowej 

półkuli oraz wykonane w czasie wycieczki po  Boliwii i Chile. Można na 

nich zobaczyć bezkres pustyni Atakama,  marsjańskie góry po prószone 

solą, położone na wyżynie Altiplano. Tylko można pozazdrościć 

autorowi widoków, które utrwalił na 

fotografiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

 

12. 



 

Dnia 22.11.2019r., w zimny listopadowy wieczór, kolejny raz 

mogliśmy uczestniczyć w meczu piłkarskim rozgrywanym w ramach 

polskiej ekstraklasy. Tym razem mogliśmy zobaczyć w akcji aktualnego 

mistrza Polski Piast Gliwice w potyczce z poznańskim Lechem. Kolejorz 

okazał się niegościnny i pokonał wysoko drużynę ze Śląska 3-0.  Wyjazd 

zorganizował wychowawca Daniel Wypych.  W wyjeździe oprócz 

wychowawcy wzięli udział Adrian, Krzysztof, Mateusz, Michał, Paweł 

oraz nauczyciel Mieczysław Luchowski.  Oprócz widowiska piłkarskiego 

byliśmy świadkami bardzo ciekawej oprawy spotkania zorganizowanej 

przez kibiców Lecha Poznań, którzy pokazali, że kibicować swojej 

ukochanej drużynie można w sposób ciekawy i kulturalny. Mamy 

nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli uczestniczyć w spotkaniu 

piłkarskim na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. 

 

Mieczysław Luchowski 

 

13. 

 

Jesteśmy wielkimi fanami piłki siatkowej. Oglądamy mecze 

reprezentacji w TV, jeździmy na siatkówkę do Bydgoszczy dopingować 

Pałac i Chemik Bydgoszcz, w ostatnim czasie często na zajęciach gramy 

w siatkę…w związku z tym wpadliśmy na pomysł, że rozegramy mecz 

pomiędzy pracownikami a 

wychowankami naszej placówki.  

Spotkanie zaplanowaliśmy na  19 

listopada na godz. 17.30 w sali 

gimnastycznej. Zainspirowani 

naszymi mistrzami, choć troszkę 

chcieliśmy być jak Kurek, Kubiak 

czy Leon. Trzeba przyznać, że mecz mógł się podobać a zawodnicy 

stanęli na wysokości zadania. Były monster bloki, super ataki, wspaniałe 

obrony i świetne zagrywki. Mecz dostarczył nam sporo emocji a  

atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu była naprawdę bardzo dobra. 

W ostatecznym rozrachunku lepsi okazali się pracownicy, którzy 

zwyciężyli 3:1. Aktorami tego spektaklu były : drużyna wychowanków- 

Krzysztof Król, Patryk Seyda, Mateusz Polonis, Adrian Włodarczyk, 

Dariusz Grządziel, Paweł Szachnitowski, drużyna pracowników- 

Wojciech Wypych, Arkadiusz Siuchniński, Karol Roj, Artur Krajewski, 

Tomasz Staroń, Daniel Wypych. Doświadczenie jednak zwyciężyło, ale 

nie wynik był najważniejszy, tylko dobra zabawa i miło spędzony czas!!!  

 

Daniel Wypych 

14. 

  



 

 W dniu 10 listopada 2019r. grupa 

wychowanków wraz z wychowawcą 

Arkadiuszem Siuchnińskim udała się na mecz  

piłki siatkowej między BKS Visła Bydgoszcz-  

PGE Skra Bełchatów. Pojedynek okazał się 

jednostronnym widowiskiem, gdzie PGE w 

krótkich trzech setach pokonało zespół z 

Bydgoszczy. Po meczu wychowankowie mieli 

okazję do wspólnych zdjęć i rozmów z 

aktualnymi mistrzami świata tj. Arturem Szalpukiem, Grzegorzem 

Łomaczem, Kubą Kochanowskim oraz Mariuszem Wlazłym, 

wielokrotnym reprezentantem Polski. 

 

 

 

 

 

 

Artur Krajewski 

 

 

15. 

Bieg dla Niepodległej 

Bieg dla Niepodległej, pod takim hasłem w dniu 11.11.2019r. 

wychowankowie Paweł Szachnitowski, Patryk Seyda oraz Mateusz 

Polonis wraz z wychowawcą Tomaszem Staroniem  brali udział w 

okolicznościowym biegu ulicami Szubina. 

Punktualnie o godzinie 16.00 z ulicy Winnica grupa około 120 

biegaczy amatorów wyruszyła w trasę okolicznościowego biegu z okazji 

101 rocznicy odzyskania niepodległości. Bieg zakończył się na 

szubińskim rynku odśpiewaniem hymnu państwowego.   

To kolejna uroczystość w której brali udział nasi 

wychowankowie, którzy podtrzymują tradycje patriotyczne. 

 

 

 

 

 

Artur Krajewski 
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