
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 

 

Starożytni Grecy mawiali o kimś pogardliwie ,,Nie umie pisać ani 

pływać’. Rzecz jasna nie dotyczy to wychowanków ZP w Szubinie 

ponieważ od wielu lat jest realizowany autorski program ,,Woda to 

wspaniała przygoda”. W naszej placówce sport i rekreacja są istotnym 

elementem pracy resocjalizacyjnej. 

Systematycznie organizujemy dla 

naszych wychowanków wyjazdy 

na basen w Barcinie gdzie 

opanowują lub doskonalą swoje 

umiejętności pływackie. Ponieważ 

duża część naszej kadry 

pedagogicznej to absolwenci 

AWF, posiadającymi uprawnienia 

instruktorów pływania oraz 

ratowników WOPR, staramy się 

także przekazać naszym podopiecznym wiadomości dotyczące 

bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym. 

 

T. Półtorak 

 

1. 

Lech, Lech Kolejorz… 

Kolejny wyjazd na Ekstraklasę do Poznania 
 

     Dnia  8 lutego 2020 roku po raz kolejny wybraliśmy się do Poznania 

na mecz piłki nożnej, polskiej ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a 

Rakowem Częstochowa. Wyjazd był zorganizowany w nagrodę dla 

wychowanków, którzy wyróżnili się aktywnościa w pracy na rzecz 

placówki. Na mecz pojechało 2 

wychowanków:  Michał Wiliński oraz 

Mateusz Polonis. Pod czujnym okiem 

pracowników placówki: pana 

Mieczysława Luchowskiego oraz 

wychowawcy pana Daniela Wypycha 

wyruszyliśmy  z placówki  o godz. 15:30. 

Sam mecz rozpoczął się o 17:30.  Na 

trybunach zasiadło nas ponad 10 000.  

W pierwszej części żadna z drużyn nie zdołała stworzyć stuprocentowej 

sytuacji pod bramką przeciwnika. W 64. minucie Pedro Tiba 

dośrodkował w pole karne, a Jakub 

Szumski ryzykownie wypiąstkował piłkę. 

Po video - weryfikacji sędzia wskazał na 

wapno i pewnym egzekutorem z linii 11. 

metra okazał się Christian Gytkjaer. 

 Pierwsze trafienie dodało wiatru w żagle 

gospodarzom. W 81. minucie firmową 

akcją popisał się duet Jóźwiak-Puchacz, a 

ten drugi podwyższył rezultat. Kropkę nad 

„i” postawił Jakub Moder, zdobywając 

swojego debiutanckiego gola w lidze. 

Pewna wygrana Lecha 3:0. 

Lech, Lech Kolejorz …niosło się po 

trybunach. 

          Pełni emocji sportowych  wróciliśmy do zakładu. Całe popołudnie 

bardzo szybko minęło. Rekompensatą były przeżycia, emocje i fajnie 

spędzony czas…. Lech, Lech Kolejorz… 

 

Daniel Wypych 

2. 



 

Wyjazd na lodowisko w Bydgoszczy 

 

 Pomimo braku zimowej aury,  udało nam się skorzystać z 

zimowych sportów.  16 lutego 2020r. pedagog wspólnie z 

wychowankiem  Dawidem Wróbel udali się na lodowisko do 

Bydgoszczy. Poziom umiejętności jazdy okazał się bardzo zróżnicowany 

– z korzyścią dla Dawida. Oprócz zabawy, nadarzyła się też okazja do 

zweryfikowania naszej  kondycji.  Wspólnie uznaliśmy, że przydałyby 

się kolejne wyjazdy, a byłoby całkiem nieźle. 

 

 

 

 

 

 

Ewa Hałas 

 

 

3. 

Wyjazd na Artego… 
         15 lutego 2020 roku w składzie: Dawid Wróbel, Adrian 

Włodarczyk pod czujnym okiem wychowawców pana Karola Roja oraz 

pana Daniela Wypycha udaliśmy się do Bydgoszczy na mecz piłki 

koszykowej w wydaniu żeńskim. W 

ostatnim meczu sezonu zasadniczego 

we własnej hali koszykarki Artego 

Bydgoszcz podejmowały Widzew 

Łódź. 

Od początku meczu zarysowała się 

przewaga miejscowych, które przy 

ogłuszającym dopingu swoich fanów 

utrzymywały kilkupunktowe 

prowadzenie. Dobre zawody 

rozgrywała podstawowa zawodniczka Julie McBride, której z powodu 

drobnego urazu kolana zabrakło w ostatnim meczu przeciwko Ślęzie 

Wrocław (69:70). Koszykarka na „dzień dobry” trafiła za trzy a w meczu 

zdobyła w sumie 13 punktów, 14 asyst, 6 zbiórek. 

Schodząc na przerwę, podopieczne Tomasza Herkta prowadziły 10 

punktami. Zaraz po wznowieniu gry w III kwarcie dobrze dysponowana 

tego wieczoru Elżbieta Międzik (21 pkt) rzuciła „trójkę”, a potem 

bydgoskie koszykarki, kontrolując 

wydarzenia na parkiecie, utrzymały to prowadzenie i wygrały ostatecznie 

85:75. Mecz mógł się podobać. Podczas przerw czas umilały nam 

swoimi występami dzieci ze szkoły tańca ,, Bailamos” z Bydgoszczy. 

Zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do placówki. Fajnie minął czas w 

sobotnie popołudnie… 

Daniel Wypych 

4.  



 

Warsztaty szkolne naszej placówki 

stały się dzisiaj miejscem wspólnej lekcji 

naszych wychowanków i uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Szubinie z grupy 

Biedronek. Pod opieką Kierownika 

warsztatów Wojciecha Kaszuby oraz 

nauczyciela zawodu Tomasza Kmiecia 

nasi wychowankowie uczyli 6 latków 

zawodu stolarza. Michał Wiliński, 

Mateusz Polonis, Patyk Seyda, Rafał 

Koryciński oraz Piotr Cieślukowski 

pokazali dzieciom na czym polega zawód 

stolarza. Wychowankowie pomagali montować wcześniej przygotowane 

przez Pawła Szachnitowskiego zające wielkanocne. Całość pracy 

nadzorował Tomasz Kmieć, który przygotował szereg niespodzianek dla 

dzieci. Na 

zakończenie 

spotkania 

wychowawczyni 

klasy Sylwia 

Krajewska i 

Magdalena 

Błażyńska otrzymały 

karmniki, które 

zostaną umieszczone 

na terenie szkoły. 

Należy dodać, że karmniki dla ptaków wykonał wychowanek Mateusz 

Polonis. Dzisiejsza lekcja to kolejny świetny przykład współpracy naszej 

placówki z innymi szkołami z terenu Szubina. Wychowawczynie złożyły 

na ręce Kierownika Wojciecha Kaszuby oraz Tomasza Kmiecia 

podziękowania dla naszych wychowanków za tak wspaniałą lekcję. 

Artur Krajewski 

5. 

Jaworze 2020 

W dniach 19-23 stycznia 

wychowankowie ZP Szubin uczestniczyli w 

wyjeździe na narty w Jaworzu. W trakcie obozu 

zimowego nasi podopieczni mieli możliwość 

korzystania z uroków 

zimy i doskonalili 

swoje umiejętności 

narciarskie. 

Tradycyjnie 

jeździliśmy na stokach 

w Istebnej, Wiśle i w 

Szczyrku. Po trudach jazdy na nartach 

wychowankowie mogli skorzystać 

z odnowy biologicznej na basenie 

Troclic w Bielsku Białej.  

Nasi podopieczni odwiedzili 

również skocznie narciarską im. 

Adama Małysza w Wiśle-Malince i 

skosztowali przepysznych oscypków z 

żurawiną. Pełni doznań i wrażeń 

powróciliśmy w czwartek do 

placówki. W wyjeździe uczestniczyli 

wychowankowie Adrian Włodarczyk i Paweł Szachnitowski. Piecze nad 

chłopcami pełnili instruktorzy narciarstwa zjazdowego Karol Roj i 

Tomasz Staroń. 

Karol Roj 

 

6. 

 



Narciarze znowu na stoku!!! 

W dniach 28 luty 2020 r. do 1 marca 2020 r. wychowankowie :  

Szachnitowski P. , Włodarczyk A., Wróbel D. i Wiliński M. mieli okazję 

pod opieką 

wychowawcy D. 

Wypycha i 

pedagoga  E. 

Hałas ponownie 

w tym roku 

korzystać z 

uroków zimy. 

Ponieważ w 

naszym regionie 

jest ona mało 

widoczna, 

zdecydowano o wyjeździe w góry, co dodatkowo uatrakcyjniło  

wycieczkę. Trzej wychowankowie szlifowali wcześniej nabyte 

umiejętności, a jeden  nieletni podjął wyzwanie nauki jazdy na nartach. 

Mimo, że wyjazd był stosunkowo krótki, zdążyliśmy skorzystać z wielu 

atrakcji  takich jak kąpiel w wodach termalnych w Cieplicach, jazda na 

stoku, odwiedziny południowych sąsiadów i…… uciechy kulinarne.  

Czekamy na kolejne atrakcje, może wreszcie w promieniach wiosennego 

słońca.  

 

Daniel Wypych 

7. 

 

Już po raz trzynasty przeprowadziliśmy w szkole tzw. Tydzień 

Kolorów-Antydepresyjna Szkoła, który jest projektem autorstwa 

szubińskiego plastyka i nauczyciela, p.Grzegorza Pleszyńskiego. Akcja 

została wdrożona w obecnej Szkole 

Podstawowej nr 2 w Szubinie, później 

kolejno obejmowała pozostałe placówki 

oświatowe gminy i regionu. 

Celem nadrzędnym akcji jest więc 

złagodzenie skutków działania stresu oraz 

wykorzystanie jego efektów do 

kształtowania pozytywnych i 

oczekiwanych postaw młodych ludzi. 

Szkoła to obowiązek, ale również miejsce 

rozwijania pasji, pożytecznej rozrywki.  

Realizacja projektu przyjmuje 

najróżniejsze formy, od spotkań z ciekawymi ludźmi, poprzez działania 

twórcze plastyczne, aktorskie, muzyczne, 

po kolorowy ubiór zgodny z kolorem 

panującym w danym dniu w szkole. 

Ubiór może zawierać śmieszne elementy 

i dodatki.  

O tym, w jaki sposób tegoroczny 

kolorowy tydzień przebiegał w szkołach 

przy ZP w Szubinie, informujemy 

poniżej. 

 

Pierwszemu dniu, wtorkowi, został przypisany kolor czerwony: 

Wychowankowie tego dnia mogli uczestniczyć w konkursach 

tematycznych sprawdzających umiejętności ortograficzne, wiedzę o 

krajach anglojęzycznych i wiedzę sportową. 

 

Dzień drugi – środa w kolorze zielonym: 

W tym dniu nazwanym Spotkanie z przyrodą sprawdziliśmy wiedzę 

ekologiczną naszych uczniów, ale także rozwijaliśmy ich  

8. 



zainteresowania przyrodnicze filmikami edukacyjnymi i pogadanką o 

tematyce przyrodnicznej.  

 

Biały to czwartek, czyli dzień trzeci: 

Dzień upłynął nam w atmosferze zadumy nad Holocaustem, 

zwłaszcza w nawiązaniu do obchodzonej w styczniu 75. Rocznicy 

wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ausschwitz - 

Birkenau. Wychowankowie utrwalali wiedzę historyczną, biorąc udział 

w projekcji przejmującego filmu Biegnij chłopcze, biegnij! 

 

Piątek - dzień żółty 

Tego dnia zmieniliśmy tematykę i przenieśliśmy się w krajobraz 

górski. Pan Mieczysław Luchowski wygłosił dla wychowanków 

prelekcję pod tytułem Korona gór. Nauczyciel geografii zabrał uczniów 

w Himalaje i Karakorum.  Oprowadzał ich po ośmiotysięcznikach i 

opowiadał o ich zdobywaniu ich zarówno w okresie letnim, jak i 

zimowym. Na koniec zapoznał zebranych z najsłynniejszymi 

himalaistami polskimi i światowymi. 

 

Sobota, jako dzień brązowy 

 W ramach pobudzenia aktywności fizycznej wychowanków, 

dzień ten zdominowały rozgrywki bilardowe.  

 Wychowankowie, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów ze 

wszystkich konkurencji w Tygodniu Kolorów, otrzymali nagrody. W 

klasyfikacji ogólnej I. miejsce zajął Krzysztof Król, II. miejsce- Michał 

Wiliński a III. miejsce uzyskał Dariusz Grządziel. Na słodki upominek  

mogli liczyć także pozostali uczestnicy. 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

Mieczysław Luchowski 

 

9. 

 

 

Grupa Flesz rozpoczęła wiosenny sezon ciekawą wystawą tatuaży 

i murali. ” Żywe i Martwe Obrazy” autorstwa Małgorzaty Staszak, Iwony 

Dudek, Danuty Rzeszowskiej, Kamili Niedzwiedzkiej, Doroty 

Magdziarz, Alicji Horbatiuk, Mirosława Rzeszowskiego i Andrzeja 

Wrony. Otwarcie wystawy miało miejsce tydzień temu. Wychowankowie 

Mateusz Polonis i Michał Wiliński, w ramach koła fotograficznego wraz 

z opiekunem koła Mieczysławem Luchowskim i towarzyszącym im 

wychowawcą panem Adamem Kulczykiem, oglądali wystawę dnia 6 

marca 2020r. Największe wrażenia 

na wszystkich zwiedzających 

wywarły murale znajdujące się na 

budynkach w całej Polsce, a 

szczególnie mural niedawno zmarłej 

wokalistki zespołu „Maanam”- 

Kory, czyli Olgi Jackowskiej. 

Czekamy na kolejne 

wystawy fotograficzne w Rejonowej 

Bibliotece Publicznej w Szubinie. 

 

Mieczysław Luchowski 
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Na UAzach na daleką Północ 

 Dnia 21 lutego wychowankowie Paweł i Mateusz wraz z 

opiekunem Panią Joanną udali się do Rejonowej Biblioteki Publicznej w 

Szubinie na spotkanie o nazwie 

Na UAzach na daleką Północ. 

Mogliśmy przeżyć kilka 

miłych chwil, podziwiając 

widoki Północy. Szczególnie 

zaciekawił nas norweski 

krajobraz z fiordami, piękną 

przyrodą, tunelami. Podróżnicy 

opowiadali słuchaczom o 

ekstremalnych warunkach 

podróży, które wynagradzało 

obcowanie z naturą. Dzięki prezentowanym zdjęciom, zobaczyliśmy jak 

ciekawym a jednocześnie czystym i ekologicznym krajem jest Norwegia. 

Podróżowanie odbywa się głównie przy pomocy promów, kolei i 

elektrycznych samochodów. Ciekawostką spotkania była opowiedziana 

przez podróżników  historia o tym, że wyprawa miała również cel 

charytatywny i wspomogła osobę niepełnosprawną. Prelekcję należy 

uznać za bardzo interesującą i zachęcającą do odwiedzenia dalekiej 

Północy. 

Mateusz Polonis 

 

11. 

 

4 lutego 2020 r. wychowankowie Zakładu Poprawczego w 

Szubinie pod opieką pedagoga i psychologa udali się na kręgielnię. 

Wycieczka była nagrodą za aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy, przeprowadzonych przez panią Ewę Hałas.   

Podczas gry w kręgle wychowankowie mieli okazję przekonać 

się, że jest to nie tylko zabawa, ale i sport wymagający precyzji, 

skupienia i koncentracji uwagi. Zdrowa 

rywalizacja o punkty była źródłem 

pozytywnych emocji, wychowankowie 

potrafili docenić sukcesy innych. Dwie 

godziny wspólnej gry minęły bardzo 

szybko, a wychowankowie zadowoleni 

wrócili do internatu. 

Agata Gordon 
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Koncentracja i celne oko czyli 

wychowankowie na strzelnicy… 
 

 
            12 lutego 2020 roku  wybraliśmy się do Zespołu Szkół im. Emila 

Chroboczka w Szubinie aby wziąć udział w rozgrywkach strzeleckich, 

które organizuje Szkolne Koło Strzeleckie ,, Kaliber ”działające przy tej 

placówce. Zawody odbywają się dwa razy w miesiącu. Nasza ekipa po 

raz pierwszy zaprezentowała się na strzelnicy w składzie – 

wychowankowie :  Michał Wiliński, Mateusz Polonis pod czujnym 

okiem opiekunów pana Przemysława Fundalewicza oraz Daniela 

Wypycha. Najpierw strzela się z karabinu, gdzie oddaje się 20 strzałów a 

później z pistoletu oddajemy 10 strzałów. W klasyfikacji punkty 

przyznawane są za : karabin, pistolet, dwubój oraz celne 10. Jednakże nie 

wynik był najważniejszy choć kilka fajnych strzałów oddaliśmy. Ważne 

jest, aby być skoncentrowanym - bardzo ważną cechą, z którymi nie 

zawsze sobie radzimy. Strzelanie sprawiło nam wiele frajdy i radości, 

choć wymagało maksimum skupienia. Wyników jeszcze nie ma, ale na 

pewno udamy się na następne zawody, bo fajnie i pożytecznie 

spędziliśmy czas… Do zobaczenia na strzelnicy… 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

13. 

 

Tytuł Honorowego Dawcy Krwi otrzymał wychowanek Michał 

W. Dzisiaj po raz drugi dobrowolnie oddał krew (450ml).Krew oddał na 

rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami krwi są 

szpitale, kliniki oraz instytucje dokonujące skomplikowanych operacji, 

przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzania których krew jest 

niezbędna. 

 

Barbara Modlińska 
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Transplantacja- dar nowego życia 

Sympozjum- LO im. Wyspiański w Szubinie. W dniu dzisiejszym 

wychowankowie Michał Wiliński, Mateusz Polonis oraz Paweł 

Szachnitowski wspólnie z pedagog Ewą Hałas oraz Arturem Krajewskim 

uczestniczyli w sympozjum na temat 

transplantologii w naszym kraju. 

Spotkanie które zorganizowała opiekun 

koła medycznego szubińskiego liceum, 

Lidia Leciejewska otworzyła dyrektor 

szkoły Elżbieta Hilscher. Pierwszym z 

prelegentów który zabrał głos był Prezes 

Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc, 

który opowiedział o swojej historii 

związanej z przeszczepem. Zgromadzeni w auli LO usłyszeli piękną 

historię, jak wspomniany 14 lat temu otrzymał nowe serce. Następnie 

głos zabrała Prezes Poltransplantu, która w godzinnym wystąpieniu 

przekazała wszystkie informacje na temat przeszczepu narządów w 

naszym kraju. Po spotkaniu wychowankowie 

otrzymali materiały informacyjne na temat 

przeszczepu i skorzystali z możliwości 

napisania oświadcza na temat zgody na 

pobrania narządów. Spotkanie okazało się 

niezwykle ciekawą lekcją, która pozostanie w 

pamięci na długo i pozwoliła zrozumieć 

dokładnie na czym polega transplantacja. 

Wychowankowie podziękowali Pani Lidii 

Leciejewskiej oraz dyrektor LO, Elżbiecie 

Hilscher za zaproszenie na sympozjum.  

Przedstawiciele Stowarzyszenia na 

koniec spotkania przeprowadzili konkurs z wiedzy dla uczniów liceum i 

naszych wychowanków. Największą wiedzą spośród wszystkich uczniów 

wykazał się nasz wychowanek Michał Wiliński, który otrzymał nagrody. 

Gratulujemy. 

 

Ewa Hałas 

Artur Krajewski 

15. 

 

NORDIC WALKING STARTUJE  
 

 

Od początku roku ruszyłem z nową inicjatywą rozpropagowania 

wśród wychowanków aktywności fizycznej znanej pod nazwą NORDIC 

WALKING.  Wybrane trasy na wycieczki (treningi) wiodą ciekawymi 

leśnymi szlakami wokół Szubina. Dystans, który pokonujemy to średnio 

7 – 8 kilometrów. Dodatkową atrakcją jest używanie latarek czołowych, 

gdyż pokonywanie 

wyznaczonych odcinków 

odbywa się po zmierzchu. 

Staram się, aby nasze eskapady 

odbywały się regularnie bez 

względu na warunki 

atmosferyczne, do tej pory 

odbyły się czterokrotnie 

począwszy od 10.01.2020 r. do 

06.02.2020 r. Wychowankowie 

Dawid Wróbel i Mateusz 

Polonis są bardzo zadowoleni z tej formy spędzania wolnego czasu poza 

placówką, zapewniają również o swojej gotowości i chęć 

kontynuowania.   

Adam Kulczyk 
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