
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 

 

         W poniedziałek dziewiątego  marca 

obchodziliśmy  Dzień Kobiet.   Podobnie 

jak w ubiegłym roku w auli stylizowanej 

na kawiarnię panie liczyć mogły na coś 

dla ciała i ducha.  W pierwszej części 

spotkania wychowankowie 

zaprezentowali się w skeczu opartym na 

popularnym programie 

telewizyjnym „Rolnik szuka żony”. W 

części drugiej imprezy panie 

zaproszone zostały do udziału w 

specjalnym, dedykowanym 

tylko dla nich koncercie życzeń.  Każda  z pań mogła poznać znaczenie 

swojego  imienia a następnie ze specjalnego – świątecznego -  menu 

wybrać wiersz, piosenkę, fragment filmowy lub kabaretowy.  Koncert 

życzeń przeplatany był literackimi  występami wychowanków. Panie nie 

ukrywały, że odpowiada im taka forma obchodów ich święta i z 

niecierpliwością oczekiwać będą kolejnej imprezy. Na zakończenie, poza 

życzeniami, bohaterki dnia otrzymały  drobne upominki przygotowane 

przez wychowanków  z kółka plastycznego. 

 

                                            Arkadiusz Siuchniński 
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                 W  ostatnich dniach 

lutego trzech wychowanków miało  

okazję uczestniczyć w kolejnym 

wyjeździe na mecz hokejowej 

ekstraklasy do Torunia. Miejscowy 

zespół spotkał się z aktualnym 

mistrzem polski drużyną GKS 

Tychy.   Dla wychowanków ta 

dyscyplina nie jest już pełna 

tajemnic,  także  chętnie obejrzeli w 

akcji najlepszych polskich 

hokeistów. Toruńska drużyna nie 

sprostała tyszanom, ulegając im 0:4 i 

w ten sposób pożegnała się z 

tegorocznymi rozgrywkami. Mimo 

porażki miejscowej drużyny, emocji nie brakowało i wychowankowie w 

dobrych nastrojach wracali do placówki. Wyjazd zorganizował 

wychowawca Arkadiusz 

Siuchniński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 
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W Poniedziałek Wielkanocny przeprowadziłem konkurs 

świąteczny pod nazwą ,,Test pięciu kół”. W zabawie uczestniczyli 

wszyscy wychowankowie grupy pierwszej. Bezkonkurencyjny okazał się 

Patryk Seyda, który zwyciężył z największą ilością trafień do kosza. 

Drugie miejsce zajął Adrian Włodarczyk, a trzeci był Rafał Koryciński. 

Wychowankowie otrzymali nagrody w postaci środków do pielęgnacji 

ciała. Reszta uczestników, która zajęła dalsze miejsca, otrzymali 

słodycze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 
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 W drugi dzień Świąt tzw. „Lany Poniedziałek” zorganizowałem 

„Quiz wiedzy o Wielkanocy”. Konkurs zawierał 12 pytań o 

zróżnicowanym stopniu trudności o tematyce związanej z tradycją 

obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Wychowankowie wykazali się 

dużym zaangażowaniem, dobrze odpowiadali na większość zadawanych 

pytań, największą wiedzą spośród nich wykazał się Michał Wiliński, 

który zajął pierwsze miejsce (15 punktów). Na drugiej pozycji  

sklasyfikowany został Patryk Seyda (13 punktów), a tuż za nim na 

trzecim miejscu znalazł się Paweł Szachnitowski (11,5 punktów). 

 Wychowankowie sklasyfikowani na miejscach 1-3 otrzymali 

nagrody rzeczowe w postaci kosmetyków, a pozostała część uczestników 

konkursu za aktywność upominki w postaci słodyczy.  

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

 

 

4.  



 
 W pierwszo majowe popołudnie zorganizowałem dla 

wychowanków konkurs z elementami siatkówki. Zabawa polegała na 

naprzemiennych odbiciach piłki sposobem dolnym i górnym na czas w 

ograniczonym polu. Pierwsze miejsce zajął Paweł Szachnitowski, 

któremu  sztuka ta udała się przez ponad 10 s. Drugie miejsce zajął Rafał 

Koryciński, a na trzecim miejscu sklasyfikowany został Michał Wiliński. 

Wychowankowie po zakończonej rywalizacji otrzymali drobne upominki 

w postaci kosmetyków.  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adam Kulczyk 
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Rozpoczęcie sezonu kajakowego i 

wędkarskiego 

 W środę 7 maja zainaugurowaliśmy sezon wodny. Było to mocne 

otwarcie, gdyż poza spływem kajakowym wybraliśmy się także na taaaką 

rybę. W eskapadzie uczestniczyło 4 wychowanków stęsknionych nowych 

wrażeń. Tym razem naszym celem były jeziora Wąsosz (kajaki)  i 

Skrzynka (wędkowanie). Kajakarze wyjazd mogą zaliczyć do udanych, 

wędkarze na razie tego powiedzieć nie mogą i dlatego z niecierpliwością 

czekają na kolejną okazję.  

Wyjazd zorganizowali panowie Półtorak, Staroń i Siuchniński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

6. 

  



ZAKŁADOWY KONKURS 

PROFILAKTYCZNY CZYTELNICZO-PLASTCZNY 

 „Krok ku samodzielności” 

 

W Zakładzie Poprawczym został zorganizowany Konkurs 

profilaktyczny czytelniczo – plastyczny z okazji Międzynarodowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich (przypadającego  23.04.2020).  Formuła 

przedsięwzięcia została połączona z coroczną edycją Zakładowego 

Konkursu Profilaktycznego. 

Konkurs ma na celu  m.in. profilaktykę w zakresie prawidłowych 

zachowań dążących do usamodzielnienia wychowanków, inicjowanie 

refleksji dotyczących przyszłego życia zawodowego, rodzinnego, 

towarzyskiego czy kształtowanie poczucia estetyki.  

 Organizatorzy wyłonili najciekawsze prace z kategorii obrazu, 

plakatu i kolażu fotograficznego. 

Wyróżnienia otrzymali Mateusz 

Polonis, Piotr Cieślukowski oraz 

Dawid Wróbel. Na zwycięzców 

czekały atrakcyjne nagrody i 

dyplomy. Pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i słodkie upominki. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy twórczego zapału i osiągnięć! 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

Michalina Kontowicz 

Mieczysław Luchowski 
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Wychowawcy Daniel Wypych i Adam Kulczyk zorganizowali 

wycieczkę nad morze. W ciągu dwóch 

dni nasi podopieczni przejechali 60 

kilometrów trasami rowerowymi wokół  

Zatoki Gdańskiej. Pierwszego dnia  

przyjechaliśmy do Gdańska, gdzie 

najpierw odwiedziliśmy Westerplatte. 

Opowiedzieliśmy naszym 

wychowankom o historii i bohaterstwie 

jego obrońców walczących z 

przeważającymi siłami wroga. 

Następnym etapem był Sopot.  

Rowerami dojechaliśmy do 

słynnego  molo, a wcześniej 

po drodze zobaczyliśmy 

piękną halę sportową Ergo 

Arena. Później głodni 

udaliśmy się na „skromny”  

posiłek. Potem, już trochę 

zmęczeni pojechaliśmy do 

Władysławowa na nocleg do 

urokliwego hoteliku „Kliper”. 

Drugiego dnia po smacznym 

śniadaniu zobaczyliśmy 

najbardziej wysunięty na północ 

obszar Polski – Przylądek 

Rozewie i znajdującą się na nim 

latarnię morską. Naszym 

następnym celem była  Jastarnia. 

Stamtąd, rowerami przez Juratę, 

dojechaliśmy do Helu. Trasa 

rowerowa  była bardzo urokliwa. Na Helu zobaczyliśmy port, bunkry  
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i umocnienia pozostałe po II wojnie światowej. Na koniec zaliczyliśmy 

moczenie nóg w Bałtyku i opalanie na 

przepięknej helskiej plaży.  

 W czasie całej wycieczki  

wszyscy świetnie się bawili, a 

wychowankowie P. Seyda, A. Włodarczyk, M. Wiliński i D. Wróbel 

zachowywali się wzorowo. 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 
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18. maja tego roku 

papież św. Jan Paweł II 

obchodziłby 100. 

urodziny. Taką 

okoliczność 

postanowiliśmy uczcić w 

specjalny sposób. W głównym holu placówki 

można było obejrzeć wystawę upamiętniającą 

pontyfikat oraz twórczość  Jana Pawła II. 

Dorobek tego wielkiego Polaka jest 

niezwykłym  dziedzictwem kulturowym i  

duchowym. 

Inną formą uczczenia postaci  naszego Świętego było zorganizowanie 

konkursu dla wychowanków. Chłopcy mogli 

wykazać się wiedzą na temat życia i pontyfikatu 

Papieża. Za te intelektualne potyczki przewidziano 

drobne upominki.  

Kultywowanie wartości wyznawanych przez 

Karola Wojtyłę jako człowieka i papieża,  stanowi 

cenną lekcję i drogowskaz nie tylko dla żyjących w 

czasach Jana Pawła II, ale także dla kolejnych 

pokoleń ludzi różnych wyznań i przekonań. 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

Mieczysław Luchowski 
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To już po raz trzeci wychowanek Michał Wiliński, pomimo 

pandemii COVID-19 dobrowolnie oddał krew. 

 Pandemia COVID-19 nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a 

wręcz przeciwnie. W związku z tym z powodu dyskwalifikacji 

określonej liczby dawców, krew jest bardziej potrzebna. Centra 

Krwiodawstwa  wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że 

oddanie krwi jest nadal bezpieczne. 

 

 

 

Barbara Modlińska 
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 30 kwietnia 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie altany ogrodowej 

wraz z miejscem na ognisko i grilla. Całość została wykonana przez 

naszych wychowanków w ramach zajęć warsztatowych pod czujnym 

okiem nauczyciela zawodu Kazimierza Tryby. W otwarciu miejsca 

piknikowego wzięli udział Pan Dyrektor Sebastian Hałas, pracownicy 

oraz wychowankowie. Wszyscy mogli spróbować kiełbasek i kaszanek 

upieczonych na nowo powstałym grillu. Miejsce to będzie 

wykorzystywane przez wychowanków do biesiadowania i miłego 

spędzania wolnego czasu, podczas, którego będą mogli sporządzić sobie 

coś smakowitego do konsumpcji.  

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 
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Konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka” 
 
        Wśród świątecznych konkursów nie mogło zabraknąć  propozycji  

plastycznej. Sześciu wychowanków rywalizowało   w  konkursie 

polegającym na zaprojektowaniu  wielkanocnej pisanki. Prace 

wykonywane były  techniką rysunku.  Oceną poszczególnych projektów 

zajęło się dwuosobowe jury w składzie pani Michalina Kontowicz i pan 

kierownik Tomasz  Półtorak.  W ich opinii najlepsze projekty  

przygotowali: Piotr Cieślukowski, Michał Wiliński i Patryk Seyda. 

Każdy z uczestników otrzymał skromny upominek a najlepsi  drobne 

nagrody.  

 

Arkadiusz Siuchniński 
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W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych zorganizowany został 

turniej tenisa stołowego. Uczestniczyło w nim siedmiu wychowanków, 

którzy toczyli rozgrywki w systemie każdy z każdym. Po 

emocjonujących meczach  wyłonieni zostali zwycięzcy turnieju. 

Pierwsze miejsce  zajął Paweł Szachnitowski, kolejne Patryk Seyda i 

Mateusz Polonis. Najlepsi uczestnicy otrzymali drobne nagrody a same 

zawody przebiegały w miłej,  sportowej atmosferze. 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 
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WYCIECZKA DO FABRYKI NARZĘDZI 

W BYDGOSZCZY 
 

 W dniu 11 marca 2020 roku uczniowie Szkoły Branżowej pod 

opieką panów Tomasza Kmiecia i Wojciecha Kaszuby wybrali  się na 

wycieczkę dydaktyczną do  BYDGOSKIEJ FABRYKI NARZĘDZI 

„BEFANA” . Firma mieści się na terenie 

parku przemysłowego w Bydgoszczy. 

Fabryka  BEFANA  specjalizuje się w 

produkcji różnych typów pilników. Służą 

one do obróbki drewna i metalu, skór, 

blach karoseryjnych okładzin 

hamulcowych i plastiku.  

Po przybyciu na miejsce 

przywitał nas właściciel i prezes  fabryki, pan Witold Kaczyński. 

Zaproszeni zostaliśmy  do 

pomieszczenia socjalnego gdzie pan 

prezes omówił  historię firmy oraz 

opisał cały tok produkcyjny 

wykonywania pilników w jego fabryce. 

        Firma jest producentem narzędzi 

skrawających  tj. całej gamy pilników. 

Wyroby fabryki sprzedawane są na 

rynek krajowy i zagraniczny. Nasi 

uczniowie z zaciekawieniem słuchali wykładu właściciela i zadawali 

wiele nurtujących ich pytań. 

 Po części wstępnej  zostaliśmy  

wprowadzeni na ogromną halę 

produkcyjną,  gdzie znajdowały się 

materiały i maszyny do produkcji. 

Zaprezentowano nam prace  urządzeń 

nacinających zęby na powierzchni 

roboczej wykonywanych pilników. 

Maszyny mimo swoich lat, wykonywały 

bardzo precyzyjne operacje. 

Zwiedziliśmy również dział hartowni, w której narzędzia podlegały  
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utwardzaniu. Końcowym etapem zwiedzania był dział kontroli jakości. 

Odbywa się w nim  sprawdzenie każdego z wyprodukowanych narzędzi. 

Następnie gotowy wyrób trafia do magazynu wyrobów, skąd wysyłane są 

do klientów w różnych częściach świata.  

Na koniec zwiedzania udaliśmy się do pomieszczenia, w którym 

byliśmy na samym początku i tam otrzymaliśmy upominki od firmy w 

postaci kompletu pilników igiełkowych.  W zamian również 

podziękowaliśmy za możliwość zwiedzania firmy i w imieniu wszystkich 

wręczyliśmy podziękowania i gadżet wykonany przez naszych uczniów.  

Osobno Pan prezes pochwalił się, że jest pasjonatem 

modelarstwa. Był 

mistrzem świata w 

budowie modeli statków.   

Wycieczka była 

bardzo ciekawa  i 

pouczająca. Mogliśmy 

zaobserwować 

nowoczesne środowisko 

pracy, jak również ład i 

porządek,  który panuje w  

zakładzie.  

Tomasz Kmieć 
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