
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

              

 Jak co roku 1. września 

obchodzone są dwie uroczystości: 

uczniowie rozpoczynają nowy roku 

szkolny i jest rocznica wybuchu II wojny 

światowej. Nie inaczej było w tym roku. 

W uroczystościach w szubińskim 

poprawczaku wzięli udział: dyrekcja 

placówki, pracownicy i wychowankowie. Na początku odbyła się msza 

święta odprawiona przez księdza Pawła Polcyna. Po mszy głos zabrał 

dyrektor szkoły pan Wojciech Kaszuba, który powitał wszystkich 

zebranych i pokrótce przedstawił jak będzie wyglądała nauka w 

bieżącym roku szkolnym. Następnie minutą 

ciszy uczczono pamięć poległych w czasie II 

wojny światowej.  

 W kolejnym punkcie uroczystości 

obejrzano dwa krótkie filmy przypominające 

wydarzenia sprzed 82 lat. Potem odbyła się 

prezentacja filmowa przygotowana przez pana Arkadiusza 

Siuchnińskiego, przypominająca wydarzenia i wycieczki, które miały 

miejsce w minione wakacje w naszej placówce. W okresie wakacyjnym 

wychowankowie mieli wiele atrakcji. Uczestniczyli w licznych 

wycieczkach krajoznawczych, brali udział w rajdach rowerowych, 

spływach kajakowych oraz spędzali czas na kąpielisku nad jeziorem w 

Wąsoszu, zażywając kąpieli lub łowiąc ryby.  

Mieczysław Luchowski 

1. 

W piątek, 17 września 

2021 r. odbyło się w Muzeum 

Ziemi Szubińskiej im. Zenona 

Erdmanna spotkanie w rocznicę 

napaści ZSRR na Polskę. W 

spotkaniu uczestniczył 

wychowanek A. Grodzki pod 

opieką wychowawcy T. 

Półtoraka. Głównym punktem 

spotkania był wykład prof. dra 

hab. Aleksandra Lasika pt. 

WRZESIEŃ 1939. IV ROZBIÓR POLSKI.  Po interesującym wykładzie 

mieliśmy możliwość zobaczenia wystawy pt. POWSTANIE 

WARSZAWSKIE 1944. BITWA O POLSKĘ przygotowanej przez 

Centralę Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Na koniec naszej 

wizyty w muzeum zobaczyliśmy trailer do nowego filmu pt. „Głód 

wolności”. Film inspirowany jest ucieczkami z niemieckiego obozu 

jenieckiego w Szubinie. Dla wychowanka była to możliwość zobaczenia 

Zakładu Poprawczego w Szubinie z zupełnie innej historycznej 

perspektywy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Półtorak 

 

2. 



 

 

 W ramach szubińskich XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 

7.września br.  uczestniczyliśmy w wystawie zatytułowanej Biblia na 

przestrzeni dziejów.  

Eksponaty zostały zaprezentowane w 

Szubińskim Domu Kultury i pochodzą 

ze zbiorów Jarosława Gaudka, pastora 

ewangelickiego. Dostępne dla 

zwiedzających egzemplarze pierwszych 

zapisów biblijnych pochodzą z okresu 

od 200 r. p.n.e. aż do 100 r. n. e. 

„W 1947 roku świat obiegła 

wiadomość o odkryciu w Izraelu, w 

miejscowości Qumran, znajdującej się 

nad Morzem Martwym, starożytnej 

biblioteki. W II wieku p.n.e.  osiedliła 

się tam społeczność, która gromadziła i 

przepisywała religijne teksty. Były to pisma hebrajskich proroków oraz 

pisma historyczne.   

Minęło osiemnaście stuleci, zanim 

beduiński pasterz Muhammed Edh-

dhib natrafił w jednej z grot na owe 

gliniane dzbany z rękopisami. 

Okazało się, że pierwszy z nich 

zawierał tekst biblijnej księgi Izajasza, 

najstarszy, jaki dotąd odnaleziono. Do 

marca 1952 roku  

 

 

3. 

 

metodycznie przeszukano około dwieście jaskiń w pobliżu Morza 

Martwego. Natrafiono w ten sposób 

na kolejne groty, w których 

znaleziono zwoje z innymi 

księgami. Odkrycia w Qumran 

pokazują, że księgi Starego 

Testamentu, którymi 

dysponowaliśmy dotychczas, 

pochodzące z X czy XI wieku n.e., 

przepisywano bardzo starannie, 

przez stulecia zachowując wierność w stosunku do wzorcowych 

zwojów.” (źródło: www.wystawabiblii.pl) 

Tych i wiele innych ciekawych opowieści mogliśmy usłyszeć z ust 

panów Przewodników i samego Pastora.  

Usłyszaną historię Biblii 

obrazowały dodatkowo różne 

egzemplarze świętej księgi, od 

najdawniejszych zwojów, poprzez 

pierwsze druki, aż po te 

współczesne; szczególną 

ciekawostkę dla wychowanków 

stanowiła Biblia napisana 

językiem młodzieżowym. 

 Dzięki elokwentnym opowiadaczom oraz niesamowitej 

ekspozycji, przenieśliśmy się w czasie i oderwaliśmy szkolnej 

codzienności. 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

http://www.wystawabiblii.pl/


Koszykówka Eurocup 
W czwartek 30 września udaliśmy się do Bydgoszczy na mecz 

koszykówki pomiędzy drużynami Bydgoskiego Basketu 25 a grecką 

drużyną Eleftheria Moschatou.  Spotkanie było meczem rewanżowym w 

eliminacjach do rozgrywek grupowych Eurocup.  Pierwszy mecz 

rozgrywany w Atenach wygrały bydgoszczanki i one były faworytem 

spotkania przed własną publicznością. W pierwszej połowie mecz miał 

bardzo wyrównany przebieg i dopiero po przerwie Bydgoszczanki 

uzyskały wyraźną przewagę. Ostatecznie miejscowa drużyna wygrała 74: 

61 i to ona zagra w grupie E  europejskich pucharów, a my  mamy szansę 

na kolejne ciekawe wyjazdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

5. 

RAJD ROWEROWY 3 AKWEDUKTY 

2 -3.10.2021 r. 
  

Wychowawcy Daniel 

Wypych i Adam Kulczyk po raz 

kolejny zorganizowali dla 

wychowanków rajd rowerowy. 

Tym razem padło na Bory 

Tucholskie. Szlak rowerowy o 

nazwie „Trzy akwedukty” 

prowadził przez kilka 

malowniczych miejscowości: 

Woziwoda – Fojutowo – Legbąd – Barłogi – Klocek – Zielonka – 

Woziwoda. Pierwszego dnia 

przejechaliśmy rowerami z naszymi 

podopiecznymi Pawłem 

Szachnitowskim i Aleksym Grodzkim 

32 kilometry.  Jechaliśmy urokliwą 

leśną trasą rowerową. Po drodze, na 

jednym z postojów udało się zebrać 

znaleźć trochę grzybów, jednak 

największe wrażenie zrobiły na nas 

występujące w nazwie szlaku 

obiekty hydrologiczne – akwedukty.   

Następnego dnia po smacznym 

śniadaniu w Zajeździe Fojutowo 

udaliśmy się na spacer podczas 

którego weszliśmy na wieżę 

widokową i rozkoszowaliśmy się 

panoramą Borów Tucholskich. W 

trakcie wyjazdu zrobiliśmy kilka 

pamiątkowych zdjęć. 

W czasie wycieczki, pomimo wysiłku fizycznego, wszyscy 

świetnie się bawili. W regeneracji sił na pewno pomogła kąpiel w 

basenie i seans w saunie fińskiej. Warto dodać, że nasi podopieczni 

podczas trwania rajdu zachowywali się wzorowo. 

 

Adam Kulczyk 

6. 



 

          W piątek 14 października zgodnie z naszą 

wieloletnią tradycją obchodziliśmy Święto 

Edukacji Narodowej. Podobnie jak w latach 

poprzednich nad przygotowaniem imprezy 

czuwał wychowawca Arkadiusz Siuchniński. 

Spotkanie prowadził Jakub Jankowski, który 

przypomniał zebranym genezę święta a następnie 

zaprosił do wspólnej zabawy. Na scenie w skeczu 

„Nauczyciele” zadebiutowali Jakub Cioroch i 

Maciej Janc i trzeba przyznać, że znakomicie 

odnaleźli się w nowych rolach. Po części 

artystycznej pracownicy podzieleni na dwie drużyny rywalizowali w 

kilku zręcznościowych konkurencjach. Zwycięska drużyna z kapitanem 

Jakubem Ciorochem otrzymała słodką nagrodę. Na  zakończenie 

życzenia  zebranym złożył drugi Jakub. Pracownicy w dobrych nastroju 

udali się do swoich obowiązków. 

Arkadiusz Siuchniński 

7. 

Debiut na tenisowej superlidze 

 
 W piątek 15 października po raz pierwszy gościliśmy w sali 

bydgoskiego klubu Gwiazda, gdzie oglądaliśmy mecz superligi tenisa 

stołowego. Miejscowa drużyna, czyli Lotto Polski Cukier Gwiazda 

Bydgoszcz podejmowała zespół 

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 

Mecz z siedmiokrotnymi Mistrzami 

Polski przyciągnął na trybuny wielu 

miłośników tenisa stołowego. 

Spotkania w ekstralidze toczą się do 

trzech wygranych meczów, a że było to 

bardzo emocjonujące widowisko 

świadczy rezultat 3:2 dla gości. Rozstrzygnięcie nastąpiło w grze 

deblowej, którą bydgoszczanie przegrali 

1:2 i to na przewagi w 

ostatnim secie. Po 

spotkaniach singlistów na 

tablicy widniał remis 2:2. 

Trzeba przyznać, że 

obejrzeliśmy naprawdę 

dobre widowisko i chętnie 

w przyszłości powrócimy 

„na Gwiazdę”.  

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

8. 



Wyjazd na basen 
W piątek 22 października 2021 r. wybraliśmy się do Nakła nad 

Notecią na basen. Jak zwykle skorzystaliśmy ze wszystkich atrakcji 

AQUARIUSA, pływaliśmy, zjeżdżaliśmy w rynnie oraz pociliśmy się w 

saunie.  W skład ekipy wchodzili wychowankowie Aleksy Grodzki oraz 

Paweł Szachnitowski. Wyjazd zorganizowali wychowawcy Arek 

Siuchniński i Tomasz Staroń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

9. 

 

Dnia 27.10.2021r. Paweł Szachnitowski, Aleksy Grodzki, Jakub 

Jankowski pod opieką Karola Roja, 

Tomasza Staronia i Mieczysława 

Luchowskiego po raz kolejny 

odwiedzili Multikino w Bydgoszczy. 

Tym razem celem było obejrzenie filmu 

„Furioza”, którego premiera miała 

miejsce 22.10.2021r. Reżyserem filmu 

jest Cyprian Olenicki, a występują w 

nim między innymi Mateusz Banasiuk, Mateusz Damięcki, Weronika 

Książkiewicz, Wojciech Zieliński. „Furioza” to film 

sensacyjny opisujący historie policjantki, która 

próbuje rozbić układ, w którym się wychowała- świat 

kiboli piłkarskich. To opowieść o miłości i o ludziach, 

którzy muszą stanąć po dwóch stronach barykady i 

tragicznym wyborze pomiędzy 

uczuciem a przestępczym 

życiem zgodnym z określonymi 

zasadami. Film trzymał przez 

cały czas w napięciu i dlatego pomimo że trwał 

ponad dwie godziny, nie było odczuwalne 

znużenie i znudzenie.  

Mimo późnego powrotu do placówki, 

wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu. 

Szczególnie zadowolony był Aleks, ponieważ jeden z bohaterów miał 

taki sam pseudonim jak on- Buła. 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

 

10. 



Ponownie na basenie 

 
                    W kolejny piątek ponownie zawitaliśmy na nakielskim 

basenie. Po tygodniu pełnym różnych obowiązków miło jest 

zregenerować się w saunie czy poszaleć na zjeżdżalni. Oczywiście 

znalazło się także trochę czasu by podszkolić umiejętności pływackie 

pod okiem naszych zakładowych ratowników pana Półtoraka i Staronia.  

W wyjeździe uczestniczyli wychowankowie Jankowski i Grodzki, 

którym poza wymienionymi towarzyszył wychowawca Siuchniński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

11. 

Dnia 22. października 2021r. Jakub Jankowski pod opieką 

nauczyciela Mieczysława Luchowskiego brał udział w otwarciu wystawy 

fotograficznej z okazji XX-lecia „Klubu Miłośników Fotografii Flesz”.  

Wystawa została zorganizowana w budynku Rejonowej Biblioteki 

Publicznej w Szubinie. W otwarciu wzięło udział wielu zaproszonych 

gości, przyjaciół klubu i mieszkańcy Szubina. Wśród gości byli między 

innymi Wicestarosta Nakielski Tomasz Miłowski i Burmistrz Szubina 

Mariusz Piotrkowski. Grupa „Flesz” powstała w wyniku rosnącego 

zainteresowania fotografią wśród mieszkańców Szubina. Członkowie 

grupy uważają się za amatorów, jednak wszystkie wystawy zaprzeczają 

temu twierdzeniu- są artystami i zawodowcami. Na wystawie 

prezentowane są prace członków klubu wykonane w czasie dwudziestu 

lat istnienia. Przedstawiają one między innymi piękno otaczającej 

przyrody, zapomniane miejsca i zabytki, zwykłych ludzi w czasie 

codziennej pracy, a nawet kosmos i zjawiska meteorologiczne. Życzymy, 

aby „Fleszowcy” jeszcze wiele razy obchodzili swoje jubileusze i 

cieszyli oczy mieszkańców Szubina swoimi pięknymi dziełami. 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

 

12.



Na bezkrwawych łowach 

 
W niedzielę 17. października 

wychowankowie brali udział w spotkaniu z 

fotografem przyrody i miłośnikiem zwierząt 

panem Jerzym Napierałą, a już we wtorek 

uczestniczyli w 

wyprawie na 

„bezkrwawe 

łowy”.  Pod 

opieką pana 

Jerzego i 

pracowników 

Zakładu udali się do Lubostronia, by tam 

stanąć w oko w oko z danielami. Po przybyciu na miejsce i krótkiej 

odprawie zapuścili się w głąb lasu. Już po kilku minutach marszu 

usłyszeli odgłosy zwierząt, a przemieszczając się jeszcze dalej, dostrzegli 

kilka wyjątkowych okazów. Używając lornetek naszego przewodnika 

mogli niemal „poczuć ich oddech”.  Wyprawa okazała się więc 

niezwykle emocjonująca.   Na zakończenie pan Napierała podzielił się 

kilkoma historiami ze swoich leśnych wypraw i zaprosił na kolejną, tym 

razem na rykowisko jeleni. 

 

Arkadiusz Siuchniński 

13. 

 

Dnia 17 października 2021r w auli Zakładu Poprawczego w 

Szubinie odbyło się spotkanie z Jerzym Napierałą „Bezkrwawe łowy”. 

Pan Jurek to fotograf przyrody, pasjonat życia dzikiej zwierzyny. Dzięki 

swojej cierpliwości udaje mu się być uczestnikiem niezwykłych 

wydarzeń w życiu mieszkańców okolicznych lasów: wilków, jeleni 

szlachetnych, dzików, danieli i lisów. Na spotkaniu można było 

zobaczyć wiele przedmiotów niezbędnych do tego, aby można było 

podglądać dziką przyrodę: teleobiektywy, wideo-pułapki, specjalne stroje 

maskujące, namiot czy mikrofon kierunkowy. Uczestnicy spotkania jako 

pierwsi mogli obejrzeć film „Rykowisko 2021”. W spotkaniu wzięli 

udział wychowankowie i pracownicy szubińskiego poprawczaka oraz 

licznie przybyli mieszkańcy Szubina. 

 

 

Mieczysław Luchowski 

14. 



Bieg Papieski 

10. października tego roku na Stadionie Miejskim w Szubinie 

odbył się Bieg Papieski. Nie zabrakło w nim oczywiście reprezentanta 

naszej placówki. W kategorii wiekowej 2003-2006 wystartował Aleksy 

Grodzki, który w biegu na dystansie 1200 metrów zajął znakomite drugie 

miejsce. Aleksy odebrał z rąk Burmistrza Szubina okazały puchar oraz 

drobne upominki. Opiekunem wychowanka podczas zawodów był 

wychowawca Tomasz Staroń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

 

15. 

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” 2021 
 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych jest jednym z 

najważniejszych celów edukacji. Zdając sobie 

sprawę, że jako wychowawcy mamy wpływ 

na świadomość ekologiczną naszych 

podopiecznych, staramy się uwrażliwić     ich 

na piękno przyrody. Równocześnie 

uświadomić im jak duża jest ich rola w 

utrzymaniu czystości środowiska. Coroczna 

akcja „Sprzątanie Świata” jest świetną okazją, 

aby pokazać wychowankom jak wiele dobrego 

człowiek może zrobić dla środowiska poprzez 

właściwe zachowanie.                                

W dniu 28.09.2021 po raz kolejny w naszej placówce została 

zorganizowana akcja „Sprzątanie Świata”. W akcji wziął udział 

wychowanek Aleksy Grodzki pod opieką nauczyciela zawodu p. Jacka 

Dudy. Celem naszych działań było posprzątanie terenu wzdłuż rzeki 

Gąsawki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 

 

 

 

 

16. 



W piątek 24 września 2021r. dwóch wychowanków: Aleksy 

Grodzki i Jakub Jankowski pod opieką nauczycieli: Joanny Stefaniak- 

Szmyt i Mieczysława Luchowskiego wzięli udział w wirtualnym 

spacerze po Afryce, który odbył się w 

Rejonowej Bibliotece Publicznej w 

Szubinie. Tematyka wędrówki „Safari 

marzeń: Tanzania, Kenia”. Spotkanie 

przygotował i prowadził Robert Gondek -

podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki. 

Odwiedził on 20 afrykańskich państw. 

Wycieczka po Afryce rozpoczęła się od 

zdobycia najwyższego szczytu Afryki- 

Kilimandżaro. Następnie było safari po 

rezerwatach Kenii i Tunezji, a także 

wędrówka po uroczych plażach na 

Zanzibarze. Pan Robert pokazał wiele 

zdjęć z podróży, a na nich słynną afrykańską piątkę: lamparty, lwy, 

nosorożce, słonie, bawoły. Nie zabrakło też urokliwych zdjęć rzadkich 

ptaków, żyraf, słynnych antylop Gnu i wielu innych mieszkańców 

czarnego lądu. Wychowankowie po odbytym pokazie stwierdzili, że 

mieli inne wyobrażenie o Afryce. Myśleli, że ludzie żyją tam inaczej. A 

na fotografiach pojawili się mieszkańcy Afryki korzystający z telefonów 

komórkowych i ubrani w buty marki „adidas”.  

Mieczysław Luchowski 

17. 

 

 

POKAZ NARZĘDZI 

          W dniu 21. 09.2021r wszyscy 

wychowankowie pod opieką nauczyciela 

zawodu Tomasza Kmieć i nauczycieli 

szkoły uczestniczyli w pokazie narzędzi, 

który odbył się na terenie naszego 

ośrodka. Prezentacja dotyczyła narzędzi 

warsztatowych przeznaczonych do 

obróbki ręcznej metalu i drewna. 

Podczas pokazu zaprezentowano narzędzia renomowanej marki 

jak również sposoby ich przechowywania w warsztacie.  Pokaz 

zorganizowany został przez firmę Brammer, a przeprowadził ją 

wydelegowany przedstawiciel firmy „STAHLWILLE”. 

Wydarzenie to było fantastyczną okazją do zaciekawienia 

uczniów nowoczesną techniką warsztatową i możliwością 

pozyskania sprzętu do  naszego skromnego warsztatu. 

 

 

Tomasz Kmieć 

 

 

18. 

 



TARGI „DREMA” 
 

 W dniu 16.09.2021 wychowankowie 

Jakub Jankowski, Aleksy Grodzki pod opieką 

wychowawcy D. Wypycha oraz nauczycieli 

zawodu T. Kmiecia i J. Dudy udali się do 

Poznania. Celem wycieczki były 

międzynarodowe targi drzewne „DREMA”. 

Podczas zwiedzania hal targowych mieliśmy 

okazję zapoznania się z nowoczesnymi 

narzędziami, elektronarzędziami oraz 

obrabiarkami do drewna. Podczas naszej 

wizyty odbywały się również kwalifikacje do 

Mistrzostw Polski we wbijaniu gwoździ. Nasi 

wychowankowie także mogli spróbować swoich sił, co sprawiło im 

niezłą frajdę. Po zakończeniu zwiedzania wszyscy zadowoleni wrócili do 

placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 

 

19. 

Rocznica wybuchu II wojny światowej 
1. września 2021 roku w 82. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej pod Mogiłą zbiorową ofiar zbrodni hitlerowskich 1939 – 

1945 na cmentarzu w Szubinie władze miasta   wraz z 

przedstawicielami instytucji kulturalnych oraz delegacją z Zakładu 

Poprawczego w Szubinie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.  
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