
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

              

Dnia 02.06.2021 o godz. 3.00 wyruszyliśmy w daleką drogę do Jaworza. 

Po drodze w planie ujęta była wizyta w Zatorze, 

w którym znajduje się park rozrywki. Jest to 

największy park rozrywki w Polsce 

(powierzchnia ok. 35 ha, 15 kolejek górskich, w 

tym 2 w kategorii hyper coaster). W parku 

podzielonym na pięć stref tematycznych 

znajduje się łącznie ok. 94 atrakcji 

przeznaczonch dla wszystkich grup wiekowych, 

w tym kolejki górskie, liczne karuzele i 

urządzenia ekstremalne, a także restauracje, 

bary, sklepy z pamiątkami oraz sceny, na 

których prezentowane są krótkie widowiska.  

My, jak na prawdziwych mężczyzn przystało 

rozpoczęliśmy od ekstremalnych zjazdów na różnego typu kolejkach.  

1. 

Zaczęliśmy od: Dragona, następnie Formuła, Mayan no i wyczekiwany 

Hyperion. Po im zaliczyliśmy Speed – water coaster. Po tych emocjach 

przyszedł czas na pyszny obiadek i relaks w strefie basenowej. 

Na koniec naszego pobytu w tym wspaniałym miejscu obejrzeliśmy 

świetny występ kaskaderów i 

odwiedziliśmy kino 7 D. Po 

dniu pełnym wrażeń udaliśmy 

się do Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w 

Jaworzu, gdzie czekała na nas 

kolacja. Zmęczeni, pełni 

wrażeń zakończyliśmy 

pierwszy dzień wycieczki.  

Kolejny dzień i wczesna 

pobudka, wyjazd do Bielska - Białej, skąd kolejką gondolową udaliśmy 

się na Szyndzielnię – szczyt w 

Beskidzie Śląski skąd przeszliśmy 

pieszo na szczyt Klimczok. Po 

zdobyciu szczytów wróciliśmy do 

Jaworza i tak dobiegła końca nasza 

wyprawa, przyszedł czas powrotu do Szubina. 

 

Karol Roj 

2. 



Wojsko Polskie 

       W dniu 2 lipca 2021r. odbyła się wycieczka do Muzeum Wojsk 

Lądowych w Bydgoszczy. Wychowankowie Paweł Szachnitowski, 

Aleksy Grodzki i Jakub 

Jankowski wraz z opiekunami 

Jackiem Dudą, Mieczysławem 

Luchowskim oraz Tomaszem 

Kmieciem zwiedzali muzeum, 

które gromadzi zabytki 

związane z historią wojsk 

lądowych, poczynając od 

średniowiecza, przez wojny 

XVII wieku, powstania narodowe, walki o granice w latach 1918-

1921, II wojnę światową po udział żołnierzy polskich w misjach 

pokojowych i stabilizacyjnych na całym świcie. Wystawione 

ekspozycje ciekawie ubogacił słowem przewodnik Pan Jakub 

Miechowiecki,  prezentując najważniejsze etapy rozwoju polskich 

wojsk lądowych, często w nawiązaniu do znanych i nieznanych 

wydarzeń historycznych. Wycieczka dostarczyła wiele informacji i 

pogłębiła naszą wiedzę.                           

                                                                               

 

 Tomasz Kmieć 

 

 

 

 

 

3. 

Dnia 28 czerwca 2021 r. 

wychowankowie Paweł 

Szachnitowski, Aleksy Grodzki, Jakub 

Jankowski pod opieką dyrektora 

Wojciecha Kaszuby, Jacka Dudy, 

Tomasza Kmiecia i Piotra 

Mruczkowskiego udali się na plażę do 

Wąsosza, gdzie mile spędzili pierwsze 

dni wakacji. Grali w siatkówkę 

plażową oraz kąpali się w jeziorze. Zrelaksowani i w dobrych humorach 

wrócili na obiad do placówki. Był to pierwszy w tym roku tego rodzaju 

wyjazd, lecz jeśli pogoda dopisze to na pewno nie ostatni. 

 

Mieczysław Luchowski 

 

 

 

4. 



Wyjazd na badmintona 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

W czwartek 8. lipca wychowankowie udali się do Bydgoszczy do 

klubu Squash Point. W wymienionym klubie można spróbować swych sił 

w badmintonie, squashu  oraz tenisie stołowym.  Pod profesjonalnym 

okiem trenera przeprowadzony został krótki trening badmintona, podczas 

którego wychowankowie poznali podstawy tej gry. Po treningu 

uczestniczyli w krótkich rozgrywkach. Nie chodziło w nich  o wynik, 

lecz o to by spróbować swych sił w pełni  profesjonalnych 

warunkach.  Na zakończenie wizyty w klubie wychowankowie zapoznani 

zostali z podstawami squasha i spędzili kilka chwil w nieznanej im dotąd 

klatce.  Do placówki wracaliśmy we wspaniałych humorach, bogatsi o 

nowe  sportowe doświadczenia. 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 
 

 

5. 

Dnia 9.07.2021 r. 

Aleksy Grodzki i Jakub 

Jankowski pod opieką 

dyrektora Wojciecha 

Kaszuby, Arkadiusza 

Siuchnińskiego, Piotra 

Mruczkowskiego i 

Mieczysława Luchowskiego 

byli na łowieniu ryb w 

Wąsoszu. Na początku aura 

nie sprzyjała, ponieważ padał deszcz. Po pewnym czasie deszcz przestał 

padać i można było zająć się połowem. Wyjazd okazał się udany, 

ponieważ każdy coś złowił. Wszyscy w dobrym nastroju wrócili do 

placówki. Wyjazdy na ryby będą kontynuowane w dalszej części 

wakacji. 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

6. 



Wyjazd do Term Maltańskich 
          W dniu 12. lipca 2021 roku wychowawca 

Daniel Wypych zorganizował wyjazd do 

Poznania, do ,,Term Maltańskich”. 

Udział w wyjeździe wzięli wychowankowie, 

którzy tegoroczne wakacje spędzają w 

placówce- Aleksy i Jakub. Opiekunami byli 

także pan Arkadiusz Siuchniński oraz 

pan Piotr Mruczkowski. Termy Maltańskie to jeden 

z największych kompleksów sportowo –

rekreacyjnych w Polsce. Podczas pobytu korzystaliśmy między innymi z 

basenu sportowego, gdzie doskonaliliśmy naukę pływania, zjeżdżalni 

rekreacyjnych, rwącej i dzikiej rzeki, wodnego toru przeszkód i wielu 

innych atrakcji wodnych znajdujących się w Aquaparku. Największe 

wrażenia zrobiła na nas ,,Dzika rzeka” oraz zjeżdżalnia speed. Czas 

szybko minął ale za to zostały cudowne wspomnienia. Zadowoleni i 

zrelaksowani wróciliśmy do placówki.  Na pewno tam wrócimy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

7. 

Wycieczka rowerowa do Żnina 
      W dniu 14. lipca 2021 roku Kierownik internatu pan Tomasz 

Półtorak oraz wychowawca pan Daniel Wypych zorganizowali 

wycieczkę rowerową na trasie Szubin- Żnin – Szubin. W wyjeździe 

udział wzięli wychowankowie Jakub i Aleksy oraz pan Przemysław 

Fundalewicz. Trasa była dość wymagająca, gdyż termometry tego dnia 

wskazywały ponad 30 stopni 

Celsjusza. Oczywiście daliśmy radę i w dobrym tempie dojechaliśmy do 

Żnina. Spędziliśmy trochę czasu nad jeziorem oraz na rynku, gdzie 

zajadaliśmy się pysznymi lodami z lodziarni Dolce Vito. Po dużej dawce 

energii wróciliśmy do placówki, pokonując tego dnia 44 kilometry, co 

jest najlepszym wynikiem wychowanków w tym roku. Także  

zadowolenie z osiągniętego celu zrekompensowało nasze zmęczenie !!!  

 

Daniel Wypych 

 

 

8. 



 

Wyprawa na ryby 
 

 W dniu 15.07.2021 wychowankowie Jakub Jankowski i Aleksy 

Grodzki pod opieką dyrektora szkoły W. Kaszuby, wychowawców A. 

Siuchnińskiego, J. Dudy oraz strażnika P. Mruczkowskiego po raz 

kolejny udali się nad jezioro Wąsowskie celem połowu ryb. Był to czas 

spędzony w miłej atmosferze. Wychowankowie z wielkim 

zaangażowaniem podjęli się zadania co za skutkowało obfitym połowem. 

Wszyscy w dobrych humorach wrócili do placówki. 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 

9. 

 

Wyjazd do kina 

 
 Wychowankowie naszej placówki 21.07.2021 pod opieką 

wychowawców D. Wypycha, J. Dudy oraz strażnika P. Mruczkowskiego 

udali się do Multikina w Bydgoszczy. Celem naszej wyprawy było 

obejrzenie filmu „Kosmiczny mecz – nowa era”. Była to kontynuacja 

animowanego filmu sprzed kilku lat, gdzie główne role zagrali „Królik 

Buks” i M. Jordan. Tym razem na ekranie mogliśmy zobaczyć inna 

gwiazdę NBA, LeBrona Jamesa. Po reakcjach wychowanków podczas 

seansu można z pewnością stwierdzić, iżi mimo że był to film 

animowany, bardzo im się podobał.  Z wycieczki do placówki wszyscy 

wrócili w bardzo dobrych humorach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Jacek Duda     

 

 

 

 

10.           
 

           



Suntago Park of Poland 

Dnia 27.07.2021 roku po raz pierwszy 

w historii naszej placówki wybraliśmy się do 

Suntago – park wodny do miejscowości 

Wręcza w powiecie żyrardowskim. Jest to 

największy zadaszony park wodny w Polsce i 

Europie, mogący pomieścić do 15 000 osób. Zajął 10. miejsce w rankingu 

najlepszych parków wodnych Europy według European Star Award. Podzielony 

jest na 3 strefy tematyczne: Jamango, Relax i Saunaria. Wychowankowie pod 

opieką wychowawców mieli możliwość skorzystania ze wszystkich trzech stref.  

Rozpoczęliśmy od strefy Relax , która przeznaczona jest do 

odpoczynku i relaksu. Posadzono tu 400 palm głównie z Florydy, 

Kostaryki i Malezji. Znajduje się tu basen termalny o powierzchni 840 

m² oraz ogród o powierzchni 20 000 m². Rozsuwany dach w tej strefie 

pozwola na odkrycie basenów w słoneczne dni. Oprócz tego w tej strefie 

można korzystać z gabinetów masażu, basenów witalnych, 3 basenów 

typu "Dead Sea" oraz solariów. 
Głodni wrażeń przeszliśmy do strefy Jamango, gdzie natychmiast 

wskoczyliśmy do rwącej rzeki, a następnie do basenu z falami. W końcu 

przyszedł czas na zjeżdżalnie, gdzie wrażenia były przeogromne… Najdłuższa 

zjeżdżalnia „Jungle Eclipse” mierzy 320 metrów, co czyni ją największą 

w Europie. Znajdują się tu również między innymi: zjeżdżalnie 

pontonowe przeznaczone dla 1, 2 i 4 osób (Neon Torpedo, Tiger's Race, 

Hunters Raft Race I i Hunters Raft Race II, Mad Octopus, Green 

Mamba); zjeżdżanie z zapadniami (Jaw Drop, Crazy Drive); 

ośmiotorowa zjeżdżalnia „Rainbow Race”, po której zjeżdżać będzie się 

na specjalnych przeznaczonych do tego matach głową do przodu oraz 

wiele innych. 
 Jako ostatnią strefę odwiedziliśmy Saunarię. 

Strefa saun powierzchni 2500 m². W Saunarii ma 

znaleźć się 12 tematycznych atrakcji, między 

innymi sauny: "Łaźnia Turecka", "Rajska Plaża", 

"Aromatyczna", "Valhalla", "Wioska Egipska", 

"Akwarium", "Koreańska Sala Wypoczynku" i prysznic Calla. 
Po ponad sześciu godzinach aktywnego wypoczynku opuściliśmy park 

wodny i przyszedł czas na powrót do placówki. Po drodze jeszcze tradycyjnie 

już KFC… i jazda…                                                                             Karol Roj 

11. 

Wycieczka po Półwyspie Helskim… 
 

       W dniach 29 - 30 czerwca 2021 roku wychowankowie Paweł 

Szachnitowski i Aleksy Grodzki pod opieką wychowawców pana Adama 

Kulczyka i Daniela Wypycha oraz dyrektora placówki pana Sebastiana 

Hałasa udali się na wycieczkę 

po Półwyspie Helski. 

Pierwszego dnia po dotarciu do 

Gdyni zacumowaliśmy na 

Skwerze Kościuszki, gdzie 

zwiedziliśmy Akwarium 

Morskie, które jest 

przepięknym ogrodem 

zoologicznym działającym w 

strukturach Morskiego 

Instytutu Rybackiego, a w 

którym znajduje się fauna i flora związana ze środowiskiem wodnym i 

wodno-lądowym. Następnie weszliśmy na pokład ,,Daru Pomorza” 

trzymasztowego żaglowca szkolnego zakupionego przez społeczeństwo 

Pomorza w 1929 dla 

Szkoły Morskiej w Gdyni. 

Od 1982 zacumowanego w 

Gdyni jako statek-muzeum 

i choć przez chwilę 

mogliśmy poczuć się jak 

marynarze… później 

udaliśmy się w dalszą 

podróż do Władysławowa, 

gdzie zwiedziliśmy Port, 

który jest jednym z 

najważniejszych portów 

rybackich na Bałtyku pod względem ilości wyładowywanej ryby, liczby 

obsługiwanych kutrów rybackich i wyposażenia. Oprócz wypełniania 

swych podstawowych funkcji (przetwórstwo ryb, fabryka lodu i mączki 

rybnej, stocznia remontowa) chętnie gości turystów, a więc mogliśmy  

12. 



podziwiać piękne sportowe jachty i żaglowce zacumowane w porcie. We 

Władysławowie udało nam się również przebywać na pięknej szerokiej 

plaży, gdzie mogliśmy odpocząć i wykąpać się w Bałtyku. Drugiego dnia 

rano po śniadaniu udaliśmy się na zwiedzanie Latarni Morskiej w 

Rozewiu, która jest  położona na przylądku Rozewie, najdalej na północ 

wysuniętej części Polski. Następnie przejechaliśmy rowerami  na Hel i z 

powrotem, pedałując ponad 40 km . Po zwiedzaniu miasta i portu 

udaliśmy się na sam cypel, gdzie mogliśmy troszkę odpocząć i nabrać 

siły na drogę powrotną. Czas nam szybko zleciał, ale cudowne 

wspomnienia pozostały… 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

13. 

                  Żużel w Toruniu 
 

              Niedziela 25.  lipca upłynęła nam pod 

znakiem wyjazdu na zawody żużlowe do 

Torunia. Byliśmy świadkami pojedynku 

miejscowego zespołu z drużyną z 

Lubina.  Wychowankowie po raz pierwszy 

mieli okazję gościć na wspaniałej toruńskiej 

Motoarenie i trzeba przyznać, że stadion zrobił 

na nich duże wrażenie.   Zawody były bardzo 

emocjonujące a rozstrzygnięcie miało miejsce 

dopiero w ostatnim wyścigu.  Ostatecznie mecz 

wygrała drużyna Motoru Lublin  w rozmiarach 

46 do 44.  Wychowankowie  zarażeni tą dyscypliną sportu  z 

niecierpliwością oczekują już kolejnych wyjazdów.  Imprezę 

zorganizowali wychowawcy Roj i Siuchniński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

14. 

  



 

Półtora roku czekaliśmy na to, aby ponownie zawitać na meczu 

ekstraklasy. Dnia 23. lipca 2021r. dwóch wychowanków Aleksy Grodzki 

i Jakub Jankowski pod opieką panów: Daniela Wypycha, Arkadiusza 

Siuchnińskiego, Marcina Pietrzaka i Mieczysława Luchowskiego wybrali 

się na mecz ligowy do Poznania pomiędzy Lechem Poznań a 

Radomiakiem Radom. Organizatorem wyjazdu był pan Daniel Wypych. 

Tym razem przy ulicy Bułgarskiej Kolejorz gościł beniaminka z 

Radomia. Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się bezbramkowym 

remisem, pomimo tego że bramkarz gości dwukrotnie wyciągał piłkę z 

siatki. Niestety sędzia odgwizdał pozycje spalone. Mamy nadzieję, że 

kolejnym razem będziemy świadkami strzelonych bramek i to najlepiej 

strzelonych przez Lechitów. Do placówki wróciliśmy po północy. 

Czekamy na kolejny wyjazd na mecz ekstraklasy. Może okazja będzie 

już w sierpniu.  

Mieczysław Luchowski 

15. 

Wyjazd nad jezioro do Żnina 
       19. lipca 2021 roku wychowankowie naszej placówki Jakub i Aleksy 

wzięli udział w wyjeździe do Centrum Sportów Wodnych w Żninie. Na 

Małym Jeziorze  Żnińskim uczyli się pływać na desce SUP -  jest to 

nowa odmiana windsurfingu oraz doskonalili pływanie w kajaku . Pod 

czujnym okiem  kierownika internatu chłopcy zgłębiali tajniki 

wiosłowania na wodzie w pojedynczym kajaku, co nie był wcale łatwą 

sztuką.  Później natomiast krótkiego instruktarzu z pływania na desce 

SUP udzieliła nam pani ratownik ze 

Żnina i mogliśmy spróbować swoich sił 

w tej nowej odmianie pływania na 

wodzie. Nowe wyzwanie sprawiło nam 

dużo frajdy i pozostawiło w nas wiele przyjemnych uczuć. Opiekunami 

wycieczki byli: Ewa Hałas, Tomasz Półtorak, Przemysław Fundalewicz i 

Daniel Wypych. 

Daniel Wypych 

16. 



Trening tenisa 
  We wtorek 13 lipca wychowawca Arkadiusz Siuchniński  

zaproponował podopiecznym wizytę na tenisowym korcie. 

Wychowankowie po raz pierwszy mogli spróbować swych sił w tej 

nowej dla nich dyscyplinie. W pierwszym treningu zostali zapoznani z 

podstawowymi umiejętnościami  i należy przyznać, że dość szybko 

opanowali najprostsze zagrania. W przyszłości  planujemy kolejne 

wyjścia na kort i dalsze doskonalenie 

umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

17. 

Wyjazd na basen do Nakła 
 

        W dniu 11. lipca 2021 roku wychowawcy Arkadiusz Siuchniński 

oraz Daniel Wypych zorganizowali dla wychowanków wyjazd na basen 

do Nakła nad Notecią. Podczas pobytu na basenie wychowankowie 

doskonalili naukę pływania oraz korzystali ze strefy saun, gdzie mogli się 

zrelaksować. W wyjeździe udział wzięli: Aleksy Grodzki oraz Jakub 

Jankowski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 



 

Współpraca z Misjonarzami … 

         8. Plipca 2021 roku udało nam się zrealizować kolejny wyjazd do 

Górki Klasztornej w ramach 

programu:  ,, Współpracy z 

Misjonarzami Świętej Rodziny”. 

Tym razem była to uczta dla 

ducha. Wzięliśmy udział w 

koncercie, który odbył się w 

ramach Góreckich Dni Młodości a 

gwiazdą wieczoru był znany 

freestyler Edzio. Były fajne teksty, 

dobre brzmienie i przekaz. Udział w wyjeździe wzięło dwóch 

wychowanków Jakub oraz Aleksy pod opieką Pani Ewy Hałas oraz 

Panów Jacka Dudy, Mieczysława Luchowskiego, Mirka Obremskiego i 

Daniela Wypycha. Bardzo zadowoleni późną nocą wróciliśmy do naszej 

placówki. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

19. 

Wyjazd na kręgle 
 

             6 lipca 2021 roku trzech wychowanków naszej placówki :Paweł, 

Aleksy oraz Jakub  pod opieką 

pana Jacka Dudy, Mieczysława 

Luchowskiego, Piotra 

Mruczkowskiego oraz Daniela 

Wypycha udało się do Żnina na 

kręgielnię znajdującą się tuż przy 

dużym jeziorze żnińskim, aby 

zmierzyć się w kręgle. 

Zaplanowane były dwie rozgrywki 

pomiędzy uczestnikami wyjazdu i 

obie były bardzo emocjonujące i wyrównane. W obu partiach 

nieznacznie zwyciężył wychowawca Daniel minimalnie pokonując 

wychowanka Pawła oraz pana Jacka. Jednakże wyniki tego dnia nie były 

najważniejsze, a liczył się pożytecznie spędzony czas i dobra atmosfera. 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 



Pogoda nadal jest wakacyjna i sprzyjająca wyjazdom nad jezioro, 

dlatego też 5 lipca 2021r. wychowankowie Aleksy Grodzki i Jakub 

Jankowski pod opieką dyrektora Wojciecha Kaszuby, Tomasza Kmiecia, 

Arkadiusza Siuchnińskiego, Mirosława Obremskiego i Mieczysława 

Luchowskiego udali się nad jezioro do Wąsosza. Pobyt na plaży 

rozpoczął się grą w siatkówkę plażową. Po skończonej grze, aby nieco 

się ochłodzić, była kąpiel w jeziorze. Dodatkowo Aleksy stawiał 

pierwsze kroki w nauce pływania pod bacznym okiem pani ratownik i 

wychowawcy Arka. 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

 

21. 

Dnia 2 lipca 2021 r. w Zakładzie Poprawczym w Szubinie odbył 

się wakacyjny trójbój sportowy w: bilarda, tenisa stołowego i piłkarzyki 

zorganizowany przez nauczyciela Mieczysława Luchowskiego. 

Najlepszym bilardzistom okazała się Aleksy Grodzki, a najlepszym 

tenisistą i graczem w piłkarzyki- Jakub Jankowski. Pierwsze miejsce w 

całym trójboju przypadło Jakubowi, drugie zaszczytne miejsce-

Aleksemu. Zwycięzcy otrzymali nagrody, które mogli skonsumować 

zaraz po odbytym turnieju.  

 

Mieczysław Luchowski 

 

22. 

  



Wszystko ma swój początek i koniec. Podobnie jest z rokiem 

szkolnym.  1 września 2020r.  był początek obecnego roku szkolnego, a 

26 czerwca 2021r. koniec. Uroczystość 

rozpoczęła się o 9.30 mszą świętą. Po 

mszy głos zabrał Dyrektor Szkół 

Wojciech Kaszuba, który omówił 

miniony rok szkolny i wręczył dyplomy 

wyróżnionym uczniom. Następnie 

wychowawca Mieczysław Luchowski 

rozdał świadectwa tegorocznym 

absolwentom. W tym roku dwóch uczniów ukończyło szkołę 

podstawową i dwóch szkołę branżową. W kolejnym etapie głos zabrał 

Kierownik Internatu Tomasz Półtorak, który omówił jak będą wyglądały 

wakacje w naszej placówce. Na zakończenie obejrzano krótką 

prezentację zdjęciową z tego co odbyło się od września do czerwca. 

Mieczysław Luchowski 

23. 

 

 

Z okazji 20-lecia działalności 

Klubu Miłośników Fotografii Flesz 

została zorganizowana wystawa 

zbiorowa członków klubu. Tytułem, a 

zarazem tematem  ekspozycji była ulica 

jako miejsce, wokół którego koncentruje 

się życie miasta, ale też widownia wielu 

zdarzeń.  

29 czerwca 2021r. Jakub Jankowski wraz z opiekunami  

Wojciechem Kaszubą, Tomaszem Kmieciem, Piotrem Mruczkowskim i 

Mieczysławem Luchowskim udali się do RBP w Szubinie, aby móc na 

własne oczy zobaczyć dzieło członków „Flesza”. W prezentowanych 

ujęciach obiektywu pociąga różnorodność odsłon tego na pozór 

banalnego tematu jakim jest ulica. Było coś dla ducha, a więc powinno 

być coś dla ciała. Dlatego też w drodze powrotnej do placówki 

skonsumowaliśmy lody, które nieco ochłodziły wysoką temperaturę 

panującą w Szubinie.  

Mieczysław Luchowski 
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