
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

              

ZAMEK KRZYŻACKI Z AUDIO 

PRZEWODNIKIEM 
 W dniu 28.07.21 r. odbyła się wycieczka do Malborka. 

Uczestnikami wycieczki byli wychowankowie J. Jankowski i A. Grodzki. 

Opiekunami byli wychowawcy A. Kulczyk i K. Roj oraz pracownik 

ochrony P. Mruczkowski. Podczas wyjazdu wychowankowie zwiedzili 

Muzeum Zamkowe w Malborku przy pomocy audio – przewodnika. Po 

zakończeniu zwiedzania zamku krzyżackiego pojechaliśmy do 

nadmorskiej miejscowości Jantar, gdzie na plaży skorzystaliśmy z kąpieli 

słonecznej i morskiej. Po drodze do zakładu zjedliśmy treściwy posiłek w 

naszej ulubionej restauracji KFC. Wychowankowie nie kryli 

zadowolenia z aktywnego  spędzenia dnia, pełnego ciekawej wiedzy 

historycznej. 

                                                                                   

                                                                                         Adam Kulczyk  

1. 

 

Na rybach w Pałuckim Zakątku 
 

                  W czwartek 29 lipca 

wybraliśmy się na ryby do Pałuckiego 

Zakątka w Kołaczkowie.  Jest  to 

łowisko, w którym przy odrobinie 

szczęścia można złowić naprawdę dużą  

rybę. My przyjechaliśmy tam z 

nadziejami na zabawę z drobnicą.  I tak, 

przynajmniej na początku było, aż do 

momentu gdy na wędce Aleksa  

zameldował się duży okaz jesiotra. 

Niestety sprzęt nie wytrzymał i po 

krótkiej walce żyłka pękła.  Emocje 

jeszcze długo siedziały nam w głowach 

a Aleks tę przygodę zapamięta na wiele 

lat. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak przy kolejnych wyprawach na  

łowisko zaopatrzyć się w  solidniejsze zestawy. Wyjazd zorganizowali 

wychowawcy Siuchniński i Duda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

2. 



 Dnia 9 sierpnia 2021r. grupa 

wychowanków (Szachnitowski Paweł, 

Grodzki Aleksy i Jankowski Jakub) 

miała kolejną, drugą szansę na 

podszlifowanie swoich umiejętności 

jako kierowcy gokartów - na torze w 

Bydgoszczy. Opiekunami byli : Agata 

Gordon, Ewa Hałas, Tomasz Półtorak, 

Mieczysław Luchowski i Mirosław Obremski. Choć uczestników jazdy 

było niewielu, opiekunowie toru 

zorganizowali wyścig, w którym 

jednak  trudno było wytypować 

lidera, gdyż każdy sprawdził się i dał 

radę opanować te szybkie pojazdy. 

Kierownik internatu podjął się próby 

nagarnia filmu ukazującego emocje 

jakie towarzyszyły wychowankom, 

jednak przed kamerami ich 

entuzjazm ostygł, ale miejmy nadzieję pozostał w sercach i umysłach. 

WYCHOWANKOWIE planują już kolejny wyjazd, przez co uznać 

można wycieczkę za udaną.  

 

 

 

 

 

 

Ewa Hałas 

3. 

 

 W dniu 12.08.21 r. odbyła się wycieczka rowerowa na trasie 

Szubin – Potulice - Chobielin- Szubin. Uczestnikami wycieczki byli 

wychowankowie J. Jankowski i A. 

Grodzki. Opiekunami byli pedagog E. 

Hałas, wychowawca T. Póltorak  oraz 

pracownik ochrony D. Słupikowska. 

Podczas rajdu przemieszczaliśmy się 

malowniczym szlakiem im. Powstania 

Wielkopolskiego. W Potulicach 

zwiedziliśmy Cmentarz wojenny – 

zlokalizowany na terenie byłego 

obozu przesiedleńczego i pracy 

(podobóz Stutthofu), który mieści 

pochówki około 1300 osób oraz 

Zespół Pałacowo-Parkowy w 

Potulicach – wzniesiony w XIX 

wieku dla Kazimierza Potulickiego, 

który był właścicielem tych ziem. 

Tutejszy ZK był w latach 1981-82 

miejscem odosobnienia dla działaczy 

Solidarności. W Chobielinie 

zobaczyliśmy malowniczy młyn 

wodny wraz z jazem na rzece Noteci 

oraz park dworski. Po prawie 4 h 

wyprawie  i przejechaniu 44 km powróciliśmy do Szubina. 

 

 

Tomasz Półtorak 

 

 

 

 

 

4. 

 



 

Spływ kajakowy po Pojezierzu Żnińskim 
 

 7 sierpnia br. zorganizowaliśmy spływ kajakowy po Pojezierzu 

Żnińskim. Chłopcy w składzie Paweł Szachnitowski, Aleksy Grodzki i 

Jakub Jankowski mieli możliwość szlifowania swoich umiejętności 

kajakarskich oraz uczyli się 

pływać na deskach typu Sup. 

Utrzymanie równowagi na takiej 

desce, szczególnie podczas 

wysokiej fali to zadanie niełatwe. 

Mimo tego nasi wychowankowie 

poradzili są bardzo dobrze i po 

raz kolejny udowodnili, że 

niemożliwe nie istnieje. Po 

kąpieli na strzeżonym kąpielisku zadowoleni i pełni wrażeń 

powróciliśmy do zakładu. Wyjazd zorganizowali panowie Tomasz 

Staroń i Tomasz Półtorak. 

 

 
 

 

Tomasz Staroń 

 

 

 

 

 

5. 

 W środę 11 sierpnia wybraliśmy się na spływ kajakowy rzeką 

Obrą. Początek naszej kajakowej 

przygody znajdował się w 

miejscowości Stary Dworek. 

Ruszyliśmy w dół rzeki bardzo 

malowniczą, ale wymagającą trasą. 

Obra w tym miejscu ma charakter 

tzw. rzeki zwałkowej,  co wiąże się z 

częstym pokonywaniem naturalnych 

przeszkód. Liczne powalone drzewa 

sprawiły, że musieliśmy się naprawdę postarać, aby dotrzeć do mety 

spływu w Skwierzynie. Po drodze zwiedziliśmy również pozostałości 

bunkrów, które wchodzą w skład Międzyrzeckiego Rejonu 

Umocnionego. Wychowankowie, którzy zdali trudny egzamin z radzenia 

sobie w ekstremalnych warunkach na ocenę celującą to Aleksy Grodzki i 

Jakub Jankowski. Spływ zorganizowali panowie Tomasz Staroń i 

Tomasz Półtorak wspierani przez pana Przemka Fundalewicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

6. 



 

Dnia 17.08.2021 roku pod opieką 

Agaty Gordon, Tomasza Staronia i Karola 

Roja wychowankowie wybrali się do 

Margonina, by pierwszy raz spróbować 

swoich sił w jeździe na nartach wodnych. 

Po dotarciu na miejsce okazało się, że 

przygoda nasza zakończy się fiaskiem. 

Zbyt duży wiatr spowodował, że wyciąg 

został zamknięty. Nie skorzystaliśmy 

również ze zjeżdżalni, które również były 

nieczynne. Na pocieszenie zjedliśmy po 

małym lodzie i wyjechaliśmy do Szubina .  

 

 

 

 

          

Karol Roj 

 

7. 

Po raz drugi w tym sezonie 

28.08.2021r. wychowankowie Aleksy 

Grodzki, Paweł Szachnitowski  i Jakub 

Jankowski pod czujnym okiem 

dyrektora Sebastiana Hałasa, 

wychowawcy Daniela Wypycha i 

nauczyciela Mieczysława 

Luchowskiego pojechali do Poznania na mecz ekstraklasy. Tym razem 

przy Bułgarskiej piłkarze Lecha przyjmowali gości ze Szczecina Pogoń. 

Był to mecz kolejki, bo grał lider z wiceliderem i zakończył się 

podziałem punktów. Kolejorz wyrównującą bramkę zdobył już w 

doliczonym czasie. Z remisu bardziej zadowoleni byli kibice Lecha, 

ponieważ  Lech grał od 60 minuty w 

dziesięciu, gdyż drugą kartkę żółtą, a w 

konsekwencji czerwoną otrzymał Nika 

Kwekweskiri. Dodatkowym 

smaczkiem meczu był powrót po 

dziesięciu latach na boiska ekstraklasy 

Kamila Grosickiego, który w drużynie 

narodowej do tej pory wystąpił 83 razy. 

Mamy nadzieję, że tej jesieni jeszcze kilkakrotnie będziemy gościli na 

stadionie poznańskiej lokomotywy. 

Mieczysław Luchowski 

8. 



 

Podczas wakacji nie zawsze mogliśmy sobie pozwolić na dalekie 

wycieczki... Ale zawsze potrafiliśmy znaleźć sposób na przyjemne, 

aktywne i pożyteczne spędzenie czasu! Były zajęcia kulinarne, trening 

twórczości... A nawet zabawy ponadczasowymi klockami LEGO! 

 

 

 

Agata Gordon 

 

9. 

CINEMA CITY 4DX 3D 
 

 W dniu 20.08.21 r.  pojechaliśmy z wychowankami do 

Bydgoszczy. Uczestnikami wyjazdu byli podopieczni J. Jankowski i A. 

Grodzki. Opiekunami byli wychowawcy A. Kulczyk i K. Roj oraz 

pracownik ochrony M. Bocian. Celem naszego wyjazdu do stolicy 

województwa było obejrzenie filmu pt. „Free Guy” w kinie Cinema City 

w jakości 4DX 3D. Komedia bardzo się wszystkim podobała. Efekty 

specjalne, które oferuje kino w 

jakości 4 DX 3D były tak zwaną 

„wisienką na torcie” i wzmacniały 

odczucia i emocje oglądających, 

można było odnieść wrażenie, że 

jest się w centrum akcji.  

Wychowankowie nie kryli 

zadowolenia z takiej formy 

spędzenia czasu wolnego. 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 



 

WAKACJE w „NAQUARIUSIE” 
 

 Dzięki  prężnie działającemu programowi „Woda to wspaniała 

przygoda” w dniu 18.08.21 r. wyjechaliśmy z wychowankami do Nakła 

nad Notecią, aby skorzystać z uroków pływalni „Naquarius”. 

Uczestnikami wycieczki byli podopieczni J. Jankowski i A. Grodzki. 

Opiekunami, dyrektor szkół W. Kaszuba, wychowawca A. Kulczyk oraz 

pracownik ochrony H. Pacała. Podczas  pobytu na pływalni 

wychowankowie korzystali w pełni z jej infrastruktury. Ćwiczyli swoje 

skromne umiejętności pływackie na basenie 25-metrowym, wygrzewali 

się w jacuzzi i zjeżdżali ze zjeżdżalni.   Wychowankowie nie kryli 

zadowolenia z aktywnie  spędzonego czasu, tym bardzie, że pogoda w 

tym dniu nie zachęcała do kąpieli w jeziorze.  

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

 

11. 

Wyjazd do Parku Trampolin 
 

 

 4 sierpnia 2021r. ekipa w składzie 

Jakub Jankowski i Aleksy Grodzki 

wybrała się do Bydgoszczy do Parku 

Trampolin. Chłopcy mieli możliwość 

skorzystania z uroków tego niezwykłego 

miejsca. Próbowaliśmy wspólnie wielu 

ćwiczeń akrobatycznych, co okazało się 

niezbyt łatwym zadaniem. Poza tym 

pokonywaliśmy tor przeszkód podobny 

do telewizyjnego show Ninja Warrior. 

Wejście na pochyłą ścianę to nie lada 

wyzwanie. Najważniejsze, że cali i bez 

kontuzji powróciliśmy do zakładu.  

Opiekunami podczas wyjazdu byli wychowawcy Tomasz Staroń i Karol 

Roj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

12. 

 



 

Rajd rowerowy do Wąsosza 
 

 W dniu 8 sierpnia wybraliśmy się na rajd rowerowy do Wąsosza. 

Skład ekipy stanowili wychowankowie : Paweł Szachnitowki, Aleksy 

Grodzki i Jakub Jankowski. Pogoda dopisała, więc szybko i sprawnie 

dotarliśmy na plażę. Wychowankowie pod okiem czujnych ratowników 

zanurzyli swe potężne torsy w wodach jeziora Wąsowskiego. Po kąpieli 

na plaży wracając do zakładu odwiedziliśmy lotnisko w Zielonowie. Nie 

jest to może imponujący obiekt, ale 

najważniejsze , że zdobyty. 

Organizatorami wyjazdu byli 

wychowawcy  Tomasz Staroń i 

Jacek Duda. 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Dnia 10 sierpnia 2021 r. po raz kolejny odbył się rajd rowerowy  

po pięknych okolicach Szubina na kąpielisko do Wąsosza. Tym razem 

przebieg trasy był następujący: Szubin- Kowalewo- Zielonowo-  Gąbin- 

Chomętowo-  Wąsosz- Kowalewo- Szubin. W czasie rajdu były dwie 

przerwy. Pierwsza w Zielonowie na krótki odpoczynek i uzupełnienie 

płynów oraz druga w Wąsoszu połączona z kąpielą w jeziorze. W 

krótkiej wycieczce brali udział wychowankowie: Paweł Szachnitowski, 

Jakub Jankowski i Aleksy Grodzki, a piecze wychowawczą sprawowali 

pan kierownik internatu Tomasz Półtorak, nauczyciel Mieczysław 

Luchowski oraz strażnik Przemysław Fundalewicz. Pogoda znowu 

dopisała i bogatsi o nowe doświadczenia około południa powróciliśmy 

do placówki.  

Mieczysław Luchowski 

14. 
  



ROWERAMI DO WĄSOSZA 
  

Wychowankowie J. Jankowski i A. Grodzki  w dniu 06.08.2021 

wraz z wychowawcą J. Dudą, kierownikiem internatu T. Półtorakiem i 

strażnikiem M. Obremskim udali się rowerami nad jezioro Wąsowskie.  

Trasa wiodła przez las oraz  malownicze miejscowości naszej gminy  

przez co wychowankowie mieli okazję poznać walory  obcowania z 

naturą. Po przybyciu na miejsce 

wszyscy mogliśmy odpocząć i nabrać 

siły przed drogą powrotną, a 

wychowankowie zażyli kąpieli w 

jeziorze. 

 

 
Jacek Duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

SZUBIN – SMERZYN – LUBOSTROŃ - SZUBIN 
 

 W dniu 01.08.21 r. odbyła się wycieczka rowerowa na trasie 

Szubin – Smerzyn – Lubostroń - Szubin. Uczestnikami wycieczki byli 

wychowankowie J. Jankowski i A. Grodzki. Opiekunami byli 

wychowawcy A. Kulczyk i T. Półtorak oraz pracownik ochrony M. 

Obremski. Podczas rajdu wychowankowie mieli okazję poznać 

malownicze zakątki Pałuk.  Nasze plany niestety zweryfikowała pogoda, 

która uniemożliwiła nam opalanie i skorzystanie z kąpieli w jeziorze. W 

związku z tym poszerzyliśmy naszą trasę o miejscowość Lubostroń, w 

której znajduje się przepiękny otoczony parkiem pałac. Wychowankowie 

nie kryli zadowolenia z aktywnie  spędzonego dna. W czasie 4,5 godziny 

rajdu przejechaliśmy prawie 45 kilometrów.  

                                                                                       

                                                                                             

Adam Kulczyk  

 

 

 

 

16. 
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