
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

              

                   „Nasz” Maciej najlepszy 
       18 stycznia 2022 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szubinie 

odbył się turniej tenisa stołowego dla amatorów w kategorii chłopców 

poniżej 18 roku życia. Do rywalizacji przystąpiło 11 zawodników, wśród 

nich reprezentant naszej placówki Maciej Janc.  Turniej odbywał się 

systemem brazylijskim (do dwóch przegranych pojedynków). ”Nasz” 

Maciej pokonując kolejno czterech rywali okazał się najlepszym 

uczestnikiem turnieju. Drugie miejsce zajął Kacper Janik, a na trzecim 

miejscu uplasował się Niclas Guntsch. Zwycięzca  otrzymał okazały 

puchar i rakietkę. Intensywne treningi w placówce przyniosły więc 

wspaniały efekt, a Maciek mógł czuć dużą satysfakcję i zadowolenie.  

 

 

Arkadiusz Siuchniński 
 

1. 

Wycieczka do Gdańska- trochę historii, trochę 

pasji… 
 
       W piątek 16 grudnia  trzech wychowanków –pasjonatów sportu i 

dźwigania ciężarów czyli  Paweł, Jakub i Aleksy pod czujnym okiem  

pana Adama Kulczyka, Daniela Wypycha oraz 

Marcina Pietrzaka udało się na wycieczkę do 

Gdańska. W pierwszej kolejności udaliśmy się 

na półwysep Westerplatte, który jest symbolem 

wybuchu II wojny światowej, gdzie 

wychowankowie 

dowiedzieli się o historii tego miejsca. 

Następnie udaliśmy się na spotkanie  z 

Michałem Karmowskim – byłym kulturystą,  

obecnie aktorem i motywatorem. W klubie All 

Time Fitness zrobiliśmy wspólny trening oraz 

porozmawialiśmy o odżywianiu i diecie w sporcie. Michał udzielił nam 

wielu cennych wskazówek a przede wszystkim motywował chłopaków 

do pracy nad sobą aby w przyszłości ich życie było lepsze. Po treningu 

Michał zaprosił nas do restauracji, w której 

spędziliśmy miło czas a przede wszystkim 

mogliśmy sobie swobodnie porozmawiać na 

różne tematy. Ustaliliśmy, że spotkamy się u nas 

wiosną przyszłego roku a dodatkowo przyjadą 

ciekawi ludzie ze 

świata sportu. Już 

nie możemy się 

doczekać. Ten dzień to fajna lekcja życia. 

Najpierw cofnęliśmy się w czasie do II 

wojny światowej i heroizmu ludzi, którzy 

bronili Westerplatte, później spotkanie z 

człowiekiem, który zapalił u chłopaków 

płomyk nadziei i  wiary w to, że można w życiu wiele osiągnąć poprzez 

wytrwałość, ciężką pracę nad sobą i dążenie do wyznaczonego celu. 

            Bardzo zmotywowani, pełni wrażeń i pozytywnych emocji 

wróciliśmy do placówki. 

Daniel Wypych 

2. 
 



 

Powrót na basen 
 
               W czwartek 13. stycznia po kilku tygodniach przerwy 

wychowankowie gościli 

ponownie na  nakielskim 

basenie.  Był to pierwszy 

wyjazd w nowym roku i trzeba 

przyznać , że podopieczni  

wyczekiwali go z dużym 

utęsknieniem.  Relaks w saunie  

czy jacuzzi  to doskonała okazja 

do zresetowania emocji a 

przede wszystkim do  

naładowania akumulatorów na kolejny dzień. W wypadzie uczestniczyli 

wychowankowie Kuba, Paweł i Aleks. Towarzyszyli im panowie Adam, 

Daniel i Arek. 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

3. 

W dniu 18.01.2022r.  już po 

raz drugi mieliśmy okazję 

uczestniczyć w warsztatach z 

podróżowania, które prowadził 

Szymon Szpringer. Tym razem 

mogliśmy się zapoznać z pełną gamą 

sprzętu niezbędnego podczas wypraw 

turystycznych w egzotyczny trudny i 

niedostępny teren, czyli podczas 

uprawiania trekkingu. Jak mogliśmy się dowiedzieć właściwy dobór 

odzieży, plecaka, śpiwora czy kuchenki może odgrywać decydującą rolę 

stanowiącą o powodzeniu wyprawy. Czekamy na trzecie spotkanie z 

Szymonem  dnia 15.02. po jego powrocie z Karpat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Półtorak 

4. 



JAK TO ZROBIONE -FABRYKA HYDRANTÓW 

       W dniu 02.02.2022r uczniowie szkoły branżowej pod opieką 

nauczycieli warsztatów szkolnych odbyli wycieczkę do firmy 

produkującej hydranty. Uczestnicy byli oprowadzeni po wielu różnych 

działach w zakładzie BAHOMET w Cielu k. Bydgoszczy. Po przyjeździe 

do zakładu BAHOMET i zapoznaniu 

się z zasadami BHP i COVID-19, 

zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, 

aby ułatwić zwiedzanie zakładu bez 

przeszkadzania pracownikom 

pracującym na produkcji. Panowie 

technolodzy każdą grupę osobno 

oprowadzali po zakładzie.  Zwiedzanie 

rozpoczęło się od magazynu części 

detalicznych z których składa się hydrant i cała armaturę doprowadzającą 

wodę. Wszystkie te elementy produkowane są w zwiedzanym zakładzie. 

Następnie w kolejności zwiedzaliśmy: działy lakierni proszkowej, dział 

obrabiarek CNC, tokarki frezarki, przecinarki 

plazmowe, dział spawalni. Zaprezentowano 

nam jak pracochłonne jest wyprodukowanie 

formy odlewniczej z których powstają odlewy 

z żeliwa. Widzieliśmy też dział montażu, na 

którym wszystkie hydranty są składane i 

przygotowane do wysyłki w różne miejsca 

świata. Wychowankowie rozmawiali między 

sobą, że chcieliby tu podjąć pracę Kuba C. na 

montażu i lakierni a Jakub J. na wózkach 

widłowych. Uczniowie stwierdzili, że dzięki 

takim wycieczkom można się wiele 

dowiedzieć i nauczyć o różnych czynnościach na stanowiskach pracy. Za 

możliwość odwiedzenia firmy i oprowadzenie bardzo serdecznie 

Dziękujemy szefowi produkcji firmy BAHOMET panu Rafałowi.  

Wyjazd zorganizował nauczyciel zawodu Tomasz Kmieć.                                                                                                                                                                              

Tomasz Kmieć 

 

5. 

Kolejne zwycięstwo hokeistów z Torunia 
 

W niedzielne popołudnie 6.lutego wychowankowie 

Szachnitowski, Janc i Grodzki  pod opieką pracowników udali się do 

Torunia, by po raz kolejny doświadczyć emocji  na hokejowej tafli. 

Rywalem miejscowych był wicelider tabeli GKS Katowice. Po zaciętym 

spotkaniu lepsi okazali się torunianie, którzy zwyciężyli  2:0. Widać, że 

forma „pierników” rośnie, co w obliczu zbliżających się play- ofów daje 

powody do umiarkowanego optymizmu.  Kolejny wyjazd, na który 

wychowankowie już z niecierpliwością oczekują, najprawdopodobniej w 

marcu. 

 

 

 
Arkadiusz Siuchniński 

 

6. 



Przybij łapę – wolontariat w Schronisku dla 

Zwierząt w Bydgoszczy 
 

Z początkiem roku 

kalendarzowego rozpoczęliśmy 

współpracę, w ramach programu 

wolontariatu, ze Schroniskiem dla 

Zwierząt w Bydgoszczy. 

Założeniem programu jest 

pobudzanie wychowanków Zakładu 

Poprawczego w Szubinie do świadomego 

uczestnictwa w życiu społecznym, 

rozwijanie kompetencji społecznych, 

dojrzałości społeczno-emocjonalnej. 

Szczególny nacisk kładziemy na 

kształtowanie postawy obywatelskiej. 

Chcemy, aby wychowankowie wiedzieli, 

na czym polega sprawiedliwe 

postępowanie, niesienie bezinteresownej 

pomocy innym. Ważnym zadaniem programu jest kształtowanie postawy 

wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka czy zwierzęcia.  

W schronisku zostaliśmy przyjęci przez pracowników, ogromnym 

sercem i otwartymi rękoma. Po szkoleniu bhp, podjęliśmy prace na rzecz 

zwierząt, a na koniec naszych wizyt mieliśmy przyjemność 

pospacerowania z psami. Z niecierpliwością wszyscy czekamy na kolejne 

wyjazdy do schroniska. 

 

 

 

 

Agnieszka Depka 

7. 

Mistrz Polski w Toruniu 

 
W niedzielne popołudnie 27. lutego po raz kolejny  

wychowankowie udali się do Torunia na mecz tamtejszej drużyny. Tym 

razem rywalem był zespół z Jastrzębia. Rozgrywki hokejowej 

Ekstraklasy wkroczyły fazę play-off,  tak więc emocji nie brakowało. O 

zwycięstwie gości zadecydowała dogrywka. Trzeba uczciwie przyznać 

że jastrzębianie byli drużyną lepszą i zasłużyli na zwycięstwo. W  

wyjeździe uczestniczyli wychowankowie Maciej i Jakub pod opieką 

panów Mieczysława, Marka i Arkadiusza.  Czy był to ostatni wyjazd, 

przekonamy się już niebawem.  W wypadku  dwóch przegranych  

torunianie zakończą tegoroczny sezon.  Wychowankowie mocno  wierzą 

w to , że tak się jednak  nie stanie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

8. 



ZAKŁADOWE MISTRZOSTWA W PŁYWANIU 
W ramach prężnie działającemu programowi „Woda to wspaniała 

przygoda” w dniu 02.03.2022 roku odbyły się zawody pływackie o 

mistrzostwo zakładu. Miejscem w którym zawody zostały 

przeprowadzone była bardzo często przez nas odwiedzana pływalnia 

„Naquarius” w Nakle. Nasi podopieczni mają bardzo zróżnicowany 

poziom umiejętności pływackich od samodzielnego utrzymywania się na 

wodzie do sprawnego stylowego pływania. Zawody odbyły się na 

dystansie 25 m. Pierwsze miejsce zajął Maciej Janc uzyskując czas 20,2 

s, tuż za nim z czasem 20,6 s uplasował się Paweł Szachnitowski.  Na 

trzecim stopniu podium stanął Jakub Jankowski i uzyskał wynik 21 s. Za 

zajęcie czołowych lokat wychowankowie otrzymali drobne upominki w 

postaci kosmetyków, a Jakub Cioroch i Aleksy Grodzki „słodkie co nie 

co”. Przy organizacji zawodów pomogli mi wychowawcy Daniel 

Wypych i Tomasz Półtorak. Po zakończeniu sportowej rywalizacji w 

ramach odnowy biologicznej skorzystaliśmy z sauny fińskiej i łaźni 

parowej.   

W dobrych nastrojach około godziny 21.30 powróciliśmy 

szczęśliwie do placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

9. 

Nauka jazdy na nartach 

W piątek 18. lutego wybraliśmy się do 

Szklarskiej Poręby, aby uczyć się jazdy na 

nartach.  Na miejsce dojechaliśmy w 

godzinach wieczornych i zakwaterowaliśmy 

się w  pensjonacie Ametyst. Następnie 

udaliśmy się na spacer po mieście. W sobotę 

rano zaczęliśmy naukę jazdy na dwóch 

deskach na stoku o wdzięcznej nazwie 

Piętkiewiczówka. Po dwóch godzinach 

pierwszych szlifów byliśmy już gotowi na 

trudniejszą 

górkę: 

Puchatek. Po 

dwóch efektownych zjazdach przyszła pora 

na większe wyzwanie: stok na Hali 

Szrenickiej.  Wychowankowie, czyli Jakub 

Cioroch i Maciej Janc okazali się bardzo 

zdolnymi uczniami, gdyż na koniec dnia 

zjechaliśmy trudną  trasą tzw. Śnieżynką. 

Wieczorem po atrakcjach narciarskich 

udaliśmy się do Jeleniej Góry, by odpocząć 

i zrelaksować  się w Termach Cieplickich. 

W niedzielę rano kontynuowaliśmy naukę 

jazdy na nartach. 

Wychowankowie potrafili nawet 

zjechać najdłuższą nartostradą w  

Polsce, czyli Lolobrygidą. Po 

doznaniach narciarskich nadszedł 

czas na powrót do placówki. 

Wyjazd zorganizowali i 

nadzorowali wychowawcy: Karol 

Roj i Tomasz Staroń. Do 

zobaczenia na stoku.  

 

Tomasz Staroń 

10. 



MACIEJ TRENUJE W  KLUBIE SPORTOWYM 

SZUBINIANKA 

           Wychowanek  Maciej Janc w dniu 06.02.2022r zadebiutował w 

pierwszym meczu towarzyskim Klubu Sportowego Szubinianka.  

Przeciwnikiem była drużyna Orzeł Osiek. 

Zagrał  w  drugiej połowie na swojej ulubionej pozycji napastnika. 

Zaprezentował  spore umiejętności odznaczając się walecznością 

podejmując w grze dużo ryzyka. Wypracował kilka fajnych sytuacji. 

Jego drużyna wygrała mecz. Maciej nawet strzelił bramkę lecz nie został 

zaliczona, bo sędzia wskazał spalonego. Pomimo  trudnych warunków 

pogodowych Maciej występ w drużynie może zaliczyć do udanych.   W 

najbliższym czasie następne treningi i ciężka praca.  Podczas meczu 

kibicowali wychowawcy pan Wojciech Kaszuba i  Tomasz Kmieć, Arek 

Siuchniński wraz z Małżonką.  Serdecznie gratulujemy i kibicujemy 

dalszego rozwoju swoich zainteresowań i pasji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Kmieć 

11. 

RUSZAMY z NORDIC WALKING w 2022  

ROKU 
 Dzień 1 – go lutego 2022 roku 

rozpoczęliśmy w naszej placówce bardzo 

aktywnie, poszliśmy do pobliskiego lasu i 

odbyliśmy trening Nordic Walking. 

Uczestnikami pierwszego spaceru z kijami 

w nowym roku byli: wychowankowie 

Maciej Janc i Aleksy Grodzki oraz 

wychowawcy Daniel Wypych i Adam 

Kulczyk. Dzięki  włączonej aplikacji 

treningowej mogliśmy pochwalić się, że 

trening trwał 1 godzinę i 20 minut w tym 

czasie pokonaliśmy dystans 7 kilometrów  oraz spaliliśmy 867 kcal. Na 

trasę wyruszyliśmy przed godziną 17, gdy na zewnątrz było jeszcze 

jasno, a do placówki powróciliśmy w ciemnościach. Nauczeni 

doświadczeniem mieliśmy przy sobie latarki czołowe, które pozwoliły 

„odnaleźć drogę powrotną” do zakładu. 

Mam nadzieję, że tak jak w poprzednim latach, będziemy 

kontynuować tę formę aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach  

realizacji programu rekreacyjno – sportowego „Nordic Walking – marsz 

po zdrowie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

 

12. 



 

Po „rocznej” przerwie na ślizgawce 

                W piątek 28. stycznia po dłuższej przerwie wychowankowie 

ponownie gościli w Bydgoszczy na lodowisku Torbyd. W kolejnej lekcji 

jazdy na łyżwach uczestniczyli Kuba Cioroch, Maciej Janc i Aleksy 

Grodzki.  Jak okazało się na miejscu,  z tej formy czynnego wypoczynku 

tego dnia skorzystać chciało wiele osób i na lodzie było po prostu ciasno. 

W tych warunkach trudno było dynamiczną jazdę i inne szaleństwa. Tak 

więc  w nieco sennym tempie upłynęło 45 minut zabawy. 

Wychowankom  nie pozostaje nic innego jak  i z nadzieją na lepsze 

warunki  oczekiwać  kolejnego wyjazdu na ślizgawkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

13. 

BOŻE NARODZENIE NA SPORTOWO              

     I Z TRADYCJAMI 
 
W tym roku dwóch naszych  podopiecznych  spędzało Święta 

Bożego Narodzenia w placówce. Na ten czas zostały zorganizowane dla 

nich szereg gier i konkursów. Był to m.in. turniej bilardowy, turniej 

tenisa stołowego oraz konkurs wiedzy z zakresu tradycji 

bożonarodzeniowych. Konkursy miały na celu propagowanie wśród 

młodzieży aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, doskonalenie 

gry w bilard i tenisa stołowego, wpajanie zasady fair play. Zachęcenie 

młodzieży do poznania  tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych 

charakterystycznych dla kultury polskiej. Szerzenie świątecznej kultury, 

symboliki świąt oraz ich narodowego charakteru.  Konkursy przebiegały 

w miłej atmosferze. Na koniec wychowankowie zostali obdarowani 

drobnymi nagrodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 

14. 



 W dniu 19 grudnia 2021r. grupa 5 wychowanków miała 

możliwość przeżycia nowych doznań związanych z zimową kąpielą w 

jeziorze. Ponieważ pogoda nie była nazbyt sprzyjająca,  ostatecznie 

wyzwanie podjęło 3 wychowanków. Po powrocie do zakładu składane 

były deklaracje o chęci kontynuacji kąpieli, jednak ich powagę 

zweryfikuje najbliższy czas. Trzymamy kciuki i niech zdrowie Wam 

dopisuje. Opiekunami byli Daniel Wypych, Tomasz Półtorak, Ewa Hałas 

i Marek Bocian. 

 

 

 

 

 

 

 

              

  Ewa Hałas 

15. 

 

Wreszcie zwycięstwo 

                              We wtorek 11 stycznia 

wychowankowie udali się do Torunia na mecz 

hokeja na lodzie pomiędzy miejscową Energą a 

Zagłębiem Sosnowiec. W tabeli hokejowej 

Ekstraklasy wyżej notowana jest drużyna z Torunia 

i to ona była faworytem w tym spotkaniu. Początek 

meczu zaskoczył wszystkich kibiców, gdyż 

drużyna z Sosnowca objęła prowadzenie 3:0.  

Gospodarze, mimo ogromnej przewagi z trudem 

nadrabiali  utracony dystans. Na 10 minut przed końcem spotkania udało 

im się w końcu objąć prowadzenie i gdy wydawało 

się, że zwycięstwo jest już w kieszeni na 5 sekund 

przed końcową syreną goście doprowadzili do 

wyrównania. O końcowym wyniku zadecydować 

musiała dogrywka. W niej lepsi okazali się 

gospodarze i w efekcie odnieśli 1 bramkowe 

zwycięstwo. Mecz miał 

bardzo dramatyczny 

przebieg i dostarczył  

wielu emocji. Wszystkie wcześniejsze wyjazdy 

podopiecznych na mecze w Toruniu kojarzyły 

się z przegraną miejscowych. Ten mecz 

przełamał tą niekorzystną passę. W  wyjeździe 

uczestniczyli Kuba Jankowski, Maciej Janc i 

Kuba Cioroch. Opiekunami byli panowie 

Daniel, Tomek  i Arek. 

 
Arkadiusz Siuchniński 

16. 
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