
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

              

                   

 …Tymi wymownymi słowami 

utworu Edwarda Łojana zatytułowano 

spektakl słowno-muzyczny, który 

odbył się w szubińskim Muzeum w 

przeddzień Święta Niepodległości. 

Przedstawienie zostało przygotowane 

przez nauczycieli i uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej z 

Królikowa. Inicjatorką i godpodynią tej 

podniosłej uroczystości była Dyrektor 

Muzeum Pani dr Kamila Czechowska. 

Młodzi artyści zaprosili nas na 

lekcję historii, opowiadając o trudnej i 

żmudnej drodze polskiego narodu w 

walce o wolną ojczyznę. 11 listopada 

1918 r. nastąpiło zakończenie I wojny 

światowej. Dzień ten został uznany 

przez Polaków za dzień odzyskania 

niepodległości po 123 latach niewoli. 

Młodzież w symboliczny sposób  

1. 

przedstawiła rozbiory Polski, opowiedziała o wojnach napoleońskich, 

powstaniach, wcielała się w 

najważniejsze postacie Polaków 

walczących o niepodległość. Nie zabrakło 

pieśni patriotycznych, a także wspólnego 

odśpiewania Roty. 

Wśród uczestniczących w 

wydarzeniu gości oraz mieszkańców 

Miasta i Gminy Szubin, udział wzięli w nim także przedstawiciele naszej 

placówki, opiekunowie- p.Joanna 

Stefaniak-Szmyt, p.Tomasz Półtorak, p. 

Karol Roj, p. Mieczysław Luchowski, 

p.Andrzej Januszewski oraz 

wychowankowie- Jakub Cioroch, Maciej 

Janc i Aleksy Grodzki. 

Było to nietuzinkowe spotkanie z historią a 

zarazem świadectwo patriotyzmu, bowiem pamięć o wydarzeniach 

powinna być przekazywana następnym pokoleniom. 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

2. 



12 listopada 2021r. Aleksy Grodzki, Jakub Jankowski, Jakub 

Cioroch i Maciej Janc pod opieką Karola Roja, Adama Kulczyka, 

Mieczysława Luchowskiego, Marka Bociana I 

Marcina Pietrzaka udali się do Multikina w 

Bydgoszczy, aby obejrzeć nowy film Patryka 

Vegi „Pitbull”.  

Kiedy podłożony na stacji paliw 

ładunek wybuchowy zabija policyjnego 

sapera, komendant główny policji przydziela 

do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. 

Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze 

zbrojnego ramienia  grupy Pershinga - 

konstruktora bomb i porywacza, stojącego za 

dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad 

setką porwań w całym kraju.  Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w 

regularną wojnę. Film trzymał w napięciu i wszyscy wyszli z kina 

usatysfakcjonowani i zadowoleni. 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

3. 

Quiz o Niepodległej 

11 listopada obchodzimy w naszym kraju Święto Niepodległości. 

Podczas zajęć internatowych w tym uroczystym dniu postanowiliśmy 

sprawdzić wiedzę 

historyczną naszych 

wychowanków i 

skonfrontować ich z 

najważniejszymi 

datami  i postaciami, 

które przyczyniły się 

do odzyskania przez 

Polskę 

niepodległości.  W 

quizie udział wzięli 

wszyscy chłopcy z 

naszej placówki. Największą wiedzą wykazał się Jakub Cioroch i 

oczywiście zajął pierwsze miejsce. Na drugim stopniu podjął stanął 

wychowanek Aleksy Grodzki, który nieznacznie wyprzedził dwóch 

kolegów: Jakuba Jankowskiego i Pawła Szachnitowskiego ( trzecie 

miejsce ex aequo ). Najlepsi ,, historycy” na końcu zajęć otrzymali 

nagrody rzeczowe. Quiz opracował i przeprowadził wychowawca 

Tomasz Staroń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

 

 

4.. 



 

NAQUARIUS - KONTYNUACJA 
 

 Dzięki  prężnie działającemu programowi „Woda to wspaniała 

przygoda” w dniu 17.11.21 r. wyjechaliśmy z wychowankami do Nakła 

nad Notecią aby skorzystać z uroków pływalni „Naquarius”. 

Uczestnikami wycieczki byli podopieczni   A. Grodzki i  P. 

Szachnitowski. Opiekunami byli wychowawcy A. Kulczyk i D. Wypych. 

Podczas  pobytu na pływalni wychowankowie korzystali w pełni z jej 

infrastruktury. Ćwiczyli swoje skromne umiejętności pływackie na 

basenie 25 metrowym, wygrzewali się w saunie i zjeżdżali ze zjeżdżalni.   

Podopieczny A. Grodzki dzięki regularnym wyjazdom na basen nauczył 

się pływać.  

Pracownicy pedagogiczny starają się pokazywać podopiecznym 

różne aktywne formy spędzania czasu wolnego, wzbogacając i 

przyśpieszając tym samym proces ich resocjalizacji.  

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                         

 

 

 
 

Adam Kulczyk 

5. 

 

ROWERAMI W CIEMNOŚCIACH 

 
Wychowawcy Adam Kulczyk i Daniel Wypych w dniu 

23.11.2021 roku zorganizowali dla wychowanków wycieczkę rowerową 

w późnych godzinach wieczornych na trasie Szubin – Pińsko – Suchy 

Pies – Grzeczna Panna - Szubin w ramach programu „Rower jest OK.”  

Bardzo pomocni w przeprowadzeniu  tego wyjazdu byli koledzy: Tomasz 

Półtorak i Przemysław Fundalewicz. Nasi podopieczni P. Szachnitowski, 

J. Jankowski i A. Grodzki wraz z opiekunami pokonali w sumie 15,5 

kilometra. Sam dystans nie jest może zbyt imponujący, ale pokonanie go 

leśnymi drogami w całkowitych ciemnościach rozświetlanych 

oświetleniem rowerowym i latarkami czołowymi to niewątpliwa atrakcja 

tego wyjazdu. Doszliśmy do wniosku, że każda pora roku jest dobra do 

odbywania wycieczek rowerowych z naszymi podopiecznymi  

W trakcie  mini rajdu rowerowego  wszyscy świetnie się dobrze 

bawili i lekko zmęczeni w dobrych nastrojach powróciliśmy do 

placówki. 

  
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 



 

NORDIC WALKING  w CIEMNYM LESIE 

Cały czas staramy się z naszymi 

wychowankami kontynuować treningi Nordic Walking 

w ramach programu „Marsz po zdrowie”. Chodzimy 

po leśnych trasach wokół Szubina, wsi Pińsko i wsi 

Grzeczna Panna. Wychowankowie naszej placówki 

bardzo polubili tą aktywną formę spędzania  

wolnego czasu. Dystanse, które pokonujemy 

w dobrym tempie liczą od 7 do 12 

kilometrów. 

Podczas 

treningów 

spotykamy 

zwierzęta leśne, najczęściej są to sarny i 

zające. W dniu 26.11.2021 r. o godzinie 

17.00 było już ciemno, co stanowiło 

dodatkową atrakcję naszego treningu. 

Zaopatrzeni w latarki czołowe pokonaliśmy prawie 7 kilometrów. W 

marszu brali udział podopieczni A. 

Grodzki, J. Jankowski  oraz 

pracownicy D. Wypych, A. 

Siuchniński, M. Bocian  oraz A. 

Kulczyk.   W dobrych nastrojach po 

aktywnie spędzonym czasie wolnym 

powróciliśmy do zakładu, z 

niecierpliwością oczekujemy na 

opady śniegu , które jeszcze bardziej 

podniosą atrakcyjność prowadzonych 

tego typu zajęć w internacie.                                                        

 

 

Adam Kulczyk 

 

7. 

                     Ponownie na hokeju 
                   W niedzielne popołudnie 28 listopada wychowankowie 

ponownie gościli na toruńskim lodowisku.  Tym razem obserwowali 

zmagania miejscowej drużyny z ekipą GKS-u Tychy.  Goście to bardzo 

utytułowany zespół,  więc można było się spodziewać, że gospodarze 

będą mieli sporo problemów.  W rzeczywistości tak też było. Po 

zaciętym widowisku górą byli tyszanie, którzy wygrali w rozmiarach 4:2.  

Pomimo porażki miejscowych, spotkanie dostarczyło wielu emocji a 

Paweł i Maciej, którzy uczestniczyli w wyjeździe byli w pełni 

usatysfakcjonowani. Wyjazd zorganizował wychowawca Arkadiusz 

Siuchniński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

8. 



Ślizgawka na Torbydzie 
 

             W piątkowy wieczór 3 grudnia wychowankowie zadebiutowali 

na tafli bydgoskiego Torbydu. W wyjeździe na sztuczne lodowisko 

uczestniczyli Kuba Jankowski, Kuba Cioroch, Maciej Janc i Aleksy 

Grodzki. Dla ostatniego z wymienionych było to pierwsze zetknięcie z 

lodem,  miał więc  sporo do nadrobienia. Na szczęście okazał się 

pojętnym uczniem i już po kilkudziesięciu minutach radził sobie całkiem 

nieźle. Pozostali wychowankowie szybko przypomnieli sobie podstawy 

jazdy na łyżwach i “śmigali” bez większych problemów. Udział w 

ślizgawce  sprawił podopiecznym sporą frajdę, warto więc ponownie 

zawitać na Torbydzie. Wyjazd zorganizowany został przez wychowawcę 

Siuchnińskiego, którego  wspomagali  panowie Adam, Daniel i Jacek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

 

9. 

OBLICZA DOMINIKI TOKARCZYK 

     W piątek 03. grudnia gościliśmy w Szubińskim Domu Kultury, aby 

wziąć udział w wernisażu Dominiki Tokarczyk pod tytułem Oblicza. 

Artystka jest młodą i bardzo utalentowaną malarką, od dziecka związaną 

z naszym miastem. Obecnie studiuje wzornictwo na Politechnice 

Bydgoskiej. Zanim spróbowała swoich sił w malarstwie głównie 

akrylowym, zajmowała się rysunkiem i komiksem. Wielokrotnie 

zdobywała wysokie miejsca oraz wyróżnienia w konkursach 

plastycznych. 

Podczas otwarcia wystawy Dominika została oficjalnie włączona do 

grona artystów lokalnej Grupy "Plama's", choć już od 2019 roku bierze 

udział w wystawach i plenerach grupy. 

      Wychowankowie Jakub Jankowski i Aleksy Grodzki oraz panie  

Marta Socha, Joanna Stefaniak-Szmyt,a także pan Andrzej Januszewski - 

wszyscy byli pod wrażeniem talentu tej młodej i obiecującej malarki. 

Priorytetem  Dominiki Tokarczyk w jej pracy artystycznej jest 

pokazywanie emocji; z pewnością każdy z nas mógł je odkryć zarówno 

w portretach, jak i w pejzażach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

10. 



W środę 8 grudnia 2021 roku ekipa czterech wychowanków udała 

się do bydgoskiego Multikina na mocno reklamowany polski film pt.: ,, 

Dziewczyny z Dubaju”. Wyjazd zorganizowali wychowawcy: Karol Roj, 

Tomasz  Staroń i Adam Kulczyk. Po 140 minutach pełnej emocji akcji 

zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do placówki. Wychowankowie 

uczestniczący w imprezie to Jakub Jankowski, Aleksy Grodzki, Maciej  

Janc i Jakub Cioroch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

11. 

W dniu 17 grudnia  2021r. wychowankowie 

Jakub Cioroch, Aleksy Grodzki, Maciej Janc, Jakub 

Jankowski pod opieką dyrektora Wojciecha 

Kaszuby, Tomasza Kmieć, Piotra Mruczkowskiego, 

Marcina Pietrzaka i Mieczysław Luchowskiego 

udali się na wycieczkę do grodu Kopernika. Wizyta 

rozpoczęła się w Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy, gdzie uczestniczyli w 

zajęcia w pracowni  fizycznej, w 

czasie których angażowali się w 

serię doświadczeń dotyczących sił działających na 

obiekty poruszające się względem ośrodka, skupiając 

się na najciekawszych: oporze i sile nośnej. Kolejnym 

punktem pobytu w Młynie Wiedzy było zwiedzanie 

interaktywnych wystaw. 

 Kolejnym punktem wizyty była 

Starówka Toruńska: Pomnik Mikołaja 

Kopernika, Krzywa Wieża. Na koniec było 

Centrum Popularyzacji Kosmosu. W 

Planetarium była projekcja seansu 

„Meteoplanet”. Była to opowieść 

o niezwykłych i ekstremalnych warunkach panujących w Układzie 

Słonecznym. Ukazano pogodę, jaką zastaną przyszli mieszkańcy baz na 

Księżycu i Marsie. Poszukano wśród planet miejsc z ekstremalnym 

wiatrem, ciśnieniem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet gradzie 

diamentów. 

 

Mieczysław Luchowski 

12. 



      W poszukiwaniu ducha Świąt Bożego Narodzenia w sobotę 18. 

grudnia udaliśmy się z wycieczką do 

gnieźnieńskiej Fabryki Bombek Kadpol. W 

wyjeździe uczestniczyli wszyscy 

wychowankowie oraz opiekunowie: panie 

Marta Socha,  Ewa Hałas, Joanna Stefaniak-

Szmyt oraz panowie Tomasz Półtorak, 

Mieczysław Luchowski, Arkadiusz Siuchniński oraz Krzysztof  

Koguciuk. 

Firma, w której gościliśmy, wytwarza unikalne ozdoby 

choinkowe według ponad 100- letniego procesu 

produkcyjnego. Manufaktura oznacza 

wykonanie każdej bombki w wysokiej jakości, 

dzięki temu są one piękne i niepowtarzalne. 

 Po przybyciu zostaliśmy oprowadzeni 

po wszystkich miejscach fabryki, tak aby 

prześledzić poszczególne etapy powstawania ozdób. Pierwszym z nich 

jest wydmuchiwanie pożądanych 

kształtów ze szkła, co wymaga od 

wytwórców precyzji i zmysłu 

artystycznego, ale także odporności na 

wysoką temperaturę oraz 

odpowiedniej kondycji. Następnie 

obserwowaliśmy srebrzenie bombek i 

proces lakierowania. Na samym końcu podziwialiśmy talent pracownic, 

które zręcznie wyczarowywały na ozdobach przeróżne zdobienia. 

Ostatnim etapem naszej wyprawy była wizyta w przyfabrycznym 

sklepiku, w którym aż roiło się od rozmaitych wzorów bombek. Każdy z 

uczestników wycieczki otrzymał ozdobę a 

niektórzy z nas zakupili też  co nieco. 

        Tym samym wyprawa dobiegła końca; 

przywiezione ozdoby na pewno wpłyną na 

klimat Bożego Narodzenia w naszym 

otoczeniu. 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

13. 

Kolejny raz na Torbydzie 

W  kolejny piątek ponownie gościliśmy na tafli bydgoskiego 

Torbydu.  Zachęceni szybkimi postępami wychowankowie z dużą ochotą 

kontynuowali łyżwiarską edukację. Efekty są  naprawdę znaczące i już 

niedługo wychowawcy mogą mieć problem, by dogonić swoich 

podopiecznych na lodzie.  W trakcie ślizgawki wszyscy wspierali 

stawiającego  pierwsze kroki Aleksa. Cieszy to, że   przełamał już strach 

i coraz lepiej panuje nad swoim ciałem  w trakcie jazdy. Kolejne wyjazdy 

już po nowym roku. 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

14. 



MIKOŁAJKI  DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
W dniu 06.12.2021 roku byliśmy wraz z wychowankami 

Aleksym Grodzkim i Jakubem Jankowskim, a właściwie „Św. 

Mikołajem” i jego pomocnikiem 

„Elfem” w Przedszkolu 

Samorządowym nr 3 w Szubinie. 

Mikołaj wraz z asystentem odwiedził 4 

grupy. Podczas spotkań z 

przedszkolakami rozdawał drobne upominki i słodycze. Dzieci żywo i 

spontanicznie reagowały na odwiedziny tak znamienitych gości: 

śpiewały piosenki, mówiły wiersze i zadawały ciekawe pytania. Dla 

naszych podopiecznych był to udany debiut w tak zobowiązującej i 

odpowiedzialnej roli.  Spotkanie z dziećmi sprawiło im dużą 

przyjemność i  satysfakcję. Kolejna wizyta na pewno w kwietniu  w roli 

zająca wielkanocnego.                         

Nasi wychowankowie byli pod opieką wychowawców Daniela 

Wypycha i Adama Kulczyka. 

 

 

Adam Kulczyk 

15. 

 Dnia 26.11.2021 roku dwóch wychowanków tj. Maciej Janc i 

Jakub Cioroch pod opieką Tomasz Staronia, Karola Roj i Krzysztofa 

Koguciuka udali się na pierwsze zajęcia na basenie w Nakle n/Not. 

Wychowankowie poznali całą infrastrukturę obiektu a następnie 

korzystali z wszystkich atrakcji tam się znajdujących. Był więc zjazd na 

zjeżdżalni na czas, pływanie, jacuzzi oraz sauna. Po takim relaksie fajnie 

wracało się do placówki. 

 

 

 

Karol Roj 

 

 

 

 

 

16. 



Wycieczka warsztatowców do Hurtowni 

W dniu 29.11.2021 roku, uczniowie klas branżowych 

uczestniczyli w wycieczce do Hurtowni Stali 

–STALEX znajdującej się w Bydgoszczy. 

Celem wycieczki dydaktycznej było 

zapoznanie z asortymentem wyrobów 

hutniczych i ich symbolach. Chłopcy podczas 

wycieczki poznali ogólnie pracę hurtowni, 

pomieszczenie sprzedaży oraz sposoby 

składowania i wydawania materiałów 

magazynowych. Opiekunami podczas 

wycieczki byli pan P. Mruczkowski,        T. Kmieć, W. Kaszuba. 

Właścicielom i pracownikom za możliwość odwiedzenia ich hurtowni 

serdecznie dziękujemy. 

  

 

 

 

 

 

Tomasz Kmieć 

 

17. 

W BYDGOSKICH ZAKŁADACH SKLEJEK 

W dniu  24.11.2021r uczniowie Szkoły Branżowej odbyli  

wycieczkę do Bydgoskiej Fabryki 

Sklejek.  Przewodnikiem po firmie 

był Pan technolog, który w 

szczegółach pokazał i omówił cały 

proces produkcji sklejki. Na początku 

zostaliśmy przeszkoleni z zasad 

bezpieczeństwa na terenie zakładu. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od miejsc 

gdzie składowane są kłody drewna 

które, przygotowuje się  do obróbki. 

Następnie zwiedzaliśmy hale produkcyjną, gdzie krok po kroku 

mogliśmy prześledzić cały etap procesu produkcji od skrawania, 

suszenia, przygotowania klejów, układania obłogów, klejenia szlifowania 

itp. Ostatnim punktem zwiedzania był  magazyn wyrobów gotowych 

skąd odbywa się załadunek wysyłanych towarów do klienta.  Wycieczka 

była bardzo interesująca i pouczająca.  Na koniec złożyliśmy 

podziękowania za możliwość zwiedzenia firmy i przekazaną nam 

wiedzę. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele zawodu pan W. 

Kaszuba, J .Duda, T. Kmieć.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Kmieć 

18. 



 

Turniej badmintona 

 W środę 24 listopada nasi podopieczni rywalizowali w turnieju 

badmintona.  Do turniej  rozgrywanego w formule „każdy z każdym”  

przystąpiło pięciu wychowanków.   Zgodnie z przewidywaniami 

zwycięzcą został Paweł Szachnitowski a kolejne miejsca na podium 

przypadły Jakubowi Jankowskiemu i Aleksemu 

Grodzkiemu.  Szczególnie zaskoczył ostatni z wymienionych, który 

znacznie poprawił swoje umiejętności. Zawody były wyrównane i 

emocjonujące, żaden z uczestników nie odpuszczał ani na moment. 

Cieszy fakt, że każdy z wychowanków radzi już sobie całkiem dobrze w 

tej dyscyplinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

19. 

 

Każdy z nas marzy o dalekich podróżach, o poznawaniu nowych 

krajów, ich kultury, tradycji i zabytków. Jednak często myślimy, że nas 

na to nie stać. Aby obalić ten mit dnia 16 listopada 2021r. Aleksy 

Grodzki, Jakub Jankowski, Jakub Cioroch, Maciej Janc i Paweł 

Szachnitowski pod opieką kierownika internatu Tomasza Półtoraka, 

Karola Roja, Arkadiusza Siuchnińskiego, Mieczysława Luchowskiego i 

Andrzeja Januszewskiego udali się do Rejonowej Biblioteki Publicznej w 

Szubinie na spotkanie z szubińskim podróżnikiem Szymonem 

Springerem pt. „Warsztaty z podróżowania”. Pan Szymon odbył wiele 

ciekawych podróży po całym świecie, a zasłynął z podróży motorem do 

Australii.  

 Na początku spotkania opowiedział co to jest zrównoważona 

turystyka? Następnie odpowiedział na pytania Jak tanio podróżować? Jak 

wymyślić sobie oryginalne wakacje? Gdzie szukać inspiracji? Spotkanie 

było bardzo ciekawe i potwierdziło, że aby podróżować po świecie nie 

trzeba mieć worka pieniędzy. Trzeba mieć marzenia i pomysł, a marzenia 

trzeba realizować. Kolejne spotkanie z szubińskim podróżnikiem ma się 

odbyć w styczniu 2022r. 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

 

20. 



W dniu 11 listopada w Szubinie odbył się tradycyjny Bieg 

Niepodległości. Trasa biegu liczyła około kilometra i prowadziła spod 

marketu Biedronka do ulicy Rynek. Naszą placówkę reprezentował 

wychowanek Jakub Cioroch, dla którego był to pierwszy oficjalny bieg w 

życiu. Należy dodać, że Kuba zachowywał się bardzo dobrze i połknął 

bakcyla biegowego. Udział w imprezie możliwy był dzięki wychowawcy 

Tomaszowi Staroniowi  oraz Jackowi Dudzie, którzy notabene również 

ukończyli bieg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Staroń 

 

21. 

Dnia 11 listopada 2021r. w 103 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości Jakub Jankowski wraz z Aleksym Grodzkim pod opieką 

dyrektora Sebastiana Hałasa, Karola Roja i Mieczysława Luchowskiego 

wzięli udział w uroczystościach pod Pomnikiem Niepodległości na Placu 

Wolności w Szubinie. W uroczystości brał udział Burmistrz Szubina 

Mariusz Piotrkowski, który przywitał zebranych oraz przybliżył historię 

związaną z tym świętem. Następnie pod pomnikiem kwiaty złożyły 

delegacje, które brały udział w uroczystości. W imieniu Zakładu 

Poprawczego w Szubinie wiązankę złożył pan dyrektor w asyście 

wychowanków.  Tego typu uroczystości przypominają nam historię 

Polski i zmuszają do chwili zadumy i refleksji.  

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Luchowski 

 

22. 



Inauguracja  hokejowego sezonu 
 

              W piątkowe popołudnie 5 listopada  

po raz pierwszy w tym sezonie udaliśmy 

się do Torunia na mecz  hokeja na lodzie. 

Miejscowa drużyna rywalizowała  z Unią  

Oświęcim.  Goście  zajmują drugie miejsce 

w tabeli i można  się było  spodziewać, że 

torunian czeka ciężka przeprawa. 

Początkowo radzili sobie całkiem nie 

najgorzej, ale nie potrafili wykorzystać 

żadnej z stworzonych szans.  A że stare 

sportowe porzekadło mówi:  „nie 

wykorzystane sytuacje się mszczą”, to  po 

prostych błędach gospodarze stracili gole i 

w efekcie przegrali wysoko, bo aż 0:4. Wyjazd do Torunia był dla Kuby i 

Aleksa debiutem na 

hokejowej arenie. Obaj 

zgodnie przyznali, że  z 

zainteresowaniem śledzili 

poczynania na lodzie i 

chętnie obejrzeliby kolejne – 

oby wygrane – mecze 

toruńskiej drużyny. Wyjazd 

zorganizowali  wychowawcy 

Roj i Siuchniński, opiekę nad 

wychowankami sprawował 

także pan Bocian. 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

„SZKOŁA DO HYMNU” 
  

W środę, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, o 

symbolicznej godz. 11.11 uczniowie ze szkół w całym kraju, 

przedszkolaki, a także uczniowie szkół polonijnych wspólnie odśpiewali 

„Mazurka Dąbrowskiego” w ramach finału akcji „Szkoła do hymnu”. 

Wychowankowie naszej placówki również wzięli udział w tegorocznej 

akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 
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