
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SZUBINIE 

              
             

 

Czasopismo „Moasek” powstało 

z inicjatywy pana Tomasza 

Kaszewskiego, ówczesnego 

kierownika internatu. Pierwszy 

numer periodyku ukazał się w 

październiku 2002r. W 2018r. po 

odejściu z ZP pana Kaszewskiego koło 

dziennikarskie przejął pan Karol 

Roj. Do współpracy przy 

redagowaniu czasopisma włączyli 

się pani Joanna Stefaniak- Szmyt, 

która sprawdza artykuły pod 

względem stylistycznym i ortograficznym oraz Mieczysław Luchowski. 

„Moasek” jest przepiękną kroniką, do której wszyscy mają 

dostęp, ponieważ jest publikowany na stronie internetowej placówki. 

Można się z niego dowiedzieć, co dzieje się w placówce, jak młodzież 

spędza wolny czas, jak włączają się w życie społeczności lokalnej. Z 

perspektywy czasopisma widać upływający czas, zmieniających się 

pracowników, wychowanków jak i otoczenia placówki. Miejmy nadzieję, 

że doczekamy się kolejnych numerów gazety i kolejnych jubileuszy. 

 

Mieczysław Luchowski 

      1. 

„ Sprawnościowy tor przeszkód” 

 

 Dnia 22.02.2022 roku w Sali gimnastycznej naszej placówki 

odbył się sprawnościowy tor przeszkód. Zadanie polegało na jak 

najszybszym pokonaniu trasy toru, który zawierał elementy siłowni, 

gimnastyki, piłki koszykowej, piłki siatkowej i piłki nożnej. W 

konkurencji liczył się czas, jak również dokładność wykonania danego 

elementu technicznego.  

Najlepszy czas uzyskał 

Maciej Janc, na drugim miejscu uplasował się Paweł Szachnitowski, a na 

trzecim Jakub Cioroch. Dla uczestników przewidziano drobne upominki. 

 

 

 

 

 

Karol Roj 

 

 

2. 



Szusowanie na stoku !!! 
          W dniach od 11 do 13 marca wychowankowie naszej placówki 

udali się do Szklarskiej Poręby i mieli okazję ponownie w tym roku 

korzystać z uroków zimy. W ciągu trzech dni 

poza placówką, chłopcy doskonalili jazdę na 

nartach, delektowali się pięknym górskim 

klimatem oraz zażywali kąpieli słonecznych. 

Pogoda 

sprzyjała ku 

temu, gdyż 

słońce 

pięknie 

świeciło, a 

stoki były 

świetnie przygotowane do szusowania 

na nartach. Maciej Janc i Jakub Cioroch 

szlifowali wcześniej nabyte umiejętności, a Aleksy Grodzki podjął się 

wyzwania nauki jazdy na nartach. Wszyscy wychowankowie bardzo 

dobrze wywiązali się ze swoich zadań, przemierzając stoki Szrenicy i 

Łabskiego Szczytu. Wyjazd był bardzo udany, ale najważniejsze, że 

udało się zrealizować cele, czyli bezpiecznie ,,pośmigać” na nartach i 

naładować akumulatory pozytywną energią. Całość zorganizowali i 

czuwali nad bezpieczeństwem wychowanków wychowawcy: pan Adam 

Kulczyk oraz Daniel Wypych, a także dyrektor zakładu, pan Sebastian 

Hałas. Pełni wrażeń wróciliśmy do placówki, mając nadzieję, że w 

przyszłym roku również spotkamy się na stoku. 

 

Daniel Wypych 

 

3. 

Na ślizgawce 

   W piątkowy wieczór, 18. marca, wychowankowie Jakub i 

Maciej udali się do Bydgoszczy na tamtejsze lodowisko Torbyd.  Pod 

opieką panów Tomasza, Łukasza i Arkadiusza uczestniczyli w publicznej 

ślizgawce.  Był to już kolejny wyjazd, więc umiejętności podopiecznych 

są na coraz wyższym poziomie.  W  trakcie korzystania ze ślizgawki 

próbowali nauczyć się jazdy do tyłu i wychodziło im to nawet nieźle.  

Godzinka na lodowisku upłynęła bardzo szybko i z pewnym niedosytem 

opuszczali obiekt.  Kolejne wyjazdy planowane są w kwietniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

4 



Lekcja historii w muzeum 

      Zamiast tradycyjnej lekcji 

wychowankowie wraz z opiekunami 

uczestniczyli 05.04.22 w zajęciach w 

Muzeum Ziemi Szubińskiej. Dyrektor 

Muzeum Pani dr Kamila Czechowska 

przeprowadziła nas przez polskie drogi do 

niepodległości i ustanowienia granic II 

Rzeczpospolitej. Dzięki opowieściom 

prelegentki i prezentacji multimedialnej, 

przenieśliśmy się w czasy rozbiorów, 

powstania listopadowego, 

styczniowego i wielkopolskiego. 

Wychowankowie wypełniali kartę 

pracy, która utrwalała wiedzę i 

przypominała ważne postacie i fakty 

związane z niepodległością. Istotną 

częścią lekcji było wskazanie osób 

oraz miejsc, które zapisały się na kartach naszej lokalnej historii, do 

których niewątpliwie należy 

między innymi generał 

Kazimierza Grudzielski, 

pułkownik Ignacy Mielżyński 

oraz Mogiła Powstańców 

Wielkopolskich na szubińskim 

cmentarzu czy sam budynek 

muzeum jako dawny Dom Polski. 

 

 

 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

 

 

 

 

 

5. 

Maciej w Szubiniance 

      Już po raz trzeci tej wiosny w barwach Szubinianki wystąpił  „nasz” 

Maciej Janc.  Dotychczasowe dokonania szubińskiego zespołu  nie są byt 

imponujące (dwie porażki i zwycięstwo).  Maciej jako napastnik też 

próbuje przerwać swą strzelecką niemoc,  lecz szans ku temu nie miał na 

razie zbyt wiele. Póki co cieszy fakt, że znalazł zaufanie u trenera i na 

boisku spędza coraz więcej czasu. Gole w końcu na pewno przyjdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

6. 



Straż pożarna w ZP 

W czwartek, 7 kwietnia 2022, przed południem pod Zakład 

Poprawczy w Szubinie podjechały wozy strażackie oraz radiowóz 

policyjny, a wychowanków i pracowników ewakuowano z budynku. Na 

szczęście były tu tylko ćwiczenia przygotowujące nas do ewentualnej 

akcji pożarowej. Ćwiczenia odbywały się z aktywnym udziałem 

wychowanków, którzy dzięki możliwości skorzystania z wysięgnika 

mogli spojrzeć na zakład z wysokości. 

 

Agnieszka Depka 

 

 

7. 

Warsztaty Wielkanocne w ZP MOAS 

Szubin 
 

Wczoraj (dnia 13.04.2022) w Zakładzie odbyły się warsztaty 

plastyczne z Panią Iwoną, pracownicą Muzeum Ziemi Szubińskiej. 

Warsztaty wielkanocne były bardzo ciekawe, nauczyliśmy się techniki 

decoupage, którą zastosowaliśmy przy zdobieniu jajek styropianowych. 

Nasze jajka wielkanocne zostały też pomalowane w motywy świąteczne. 

Zajęcia wszystkim się bardzo podobały i spędziliśmy przy tym bardzo 

miły czas.  

 

 

Jakub Cioroch 

 

 

 

 

8. 



Turniej darta 

W wielkanocny poniedziałek, w ramach świątecznych 

konkursów, wychowankowie rywalizowali w turnieju darta.  Do 

zawodów przystąpiło pięcioro podopiecznych, a organizatorem imprezy 

był wychowawca Arkadiusz Siuchniński. Zwycięzcą  turnieju został 

Aleksy Grodzki, a pozostałe miejsca na podium przypadły Jakubom 

Ciorochowi i Jankowskiemu. Rywalizacja przebiegała w miłej 

atmosferze, choć trzeba uczciwie przyznać, że dart nie jest koronną 

dyscypliną w placówce. Dla każdego z wychowanków znalazł się drobny 

upominek postaci kosmetyków. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

9. 

 

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych nasi wychowankowie mieli 

możliwość przejścia, w sali gimnastycznej, toru przeszkód, który 

zawierał ćwiczenia gimnastyczne oraz elementy gier zespołowych, m. in. 

piłki nożnej i piłki koszykowej. Wychowankowie z dużym 

zaangażowaniem podeszli do zadania. W ostatecznej klasyfikacji I 

miejsce zajął Jakub C., II miejsce Maciej J., a III - Jakub J. 

Tomasz Półtorak 

10. 



Turniej badmintona 

 
W piątkowe popołudnie, 29 maja, pracownicy i wychowankowie 

zrzeszeni w UKS MOASEK uczestniczyli w deblowym turnieju 

badmintona.  Do zawodów przystąpiło czterech pracowników i sześcioro 

wychowanków, co w efekcie pozwalało na utworzenie pięciu, dość 

wyrównanych par. Rozgrywki toczyły się w systemie  ”każdy z 

każdym”, a mecze - do dwóch wygranych setów. Po zaciętych zawodach 

wyłoniono zwycięską parę, a okazał się nią duet: pan Marek Bocian - 

Paweł Szachnitowski.  Wymienieni zakończyli turniej z kompletem 

zwycięstw. Kolejne miejsca na podium przypadły duetom: pan Tomasz 

Staroń - Maciej Oksejuk oraz pan Arkadiusz Siuchniński - Jakub 

Cioroch. Choć nikomu nie można było odmówić ambicji, to rywalizacja 

przebiegała w miłej atmosferze.  Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, tak 

więc nikt nie kończył turnieju z pustymi rękami. Już za rok okazja do 

rewanżów. 

 

Arkadiusz Siuchniński 

11. 

W pierwszy dzień świąt Rzuty do kosza i konkurs wiedzy 

 

W niedzielę Wielkanocną odbyły się dwa konkursy dla 

wychowanków pozostających w 

placówce. Pierwszy konkurs rzutów 

do kosza „Pięć kół” został 

przeprowadzony przed południem. 

Wychowankowie bardzo 

zaangażowali się, a o wygranej 

zdecydowały niespełna dwie 

sekundy. Najlepszym okazał się Jakub 

Cioroch, drugie miejsce zajął Maciej 

Janc, a trzecie Maciej Oksejuk.  

Rywalizacja przebiegała zgodnie z 

zasadami fair play i była bardzo wyrównana. Po świątecznym obiadku 

przyszedł czas na konkurs wiedzy o tradycjach i zwyczajach podczas 

świąt Wielkanocnych.  Pytania były podchwytliwe a największą wiedzą 

wykazał się Aleks Grodzki.  Wszyscy biorący udział otrzymali drobne 

upominki. 

Karol Roj 

12. 



KURS OBSŁUGA OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH – 
TOKARZ 

 
            W dniach od 14 marca – 15 kwietnia 20202r. zorganizowany 

został  kurs tokarza na obrabiarkach konwencjonalnych dla 4 

wychowanków naszego zakładu.  Uczestnicy kursu odbyli szkolenie 

teoretyczne, praktyczne w wymiarze 60 godzin.  Kurs odbył się na 

terenie naszego ośrodka i warsztatów szkolnych. Podczas zajęć 

zrealizowano zagadnienia i tematy z zakresu BHP, teorii związanej z 

obróbką metali oraz samodzielnej pracy na tokarkach. Podczas  zajęć 

wychowankowie pod nadzorem prowadzącego, pana Czesława 

Mateusiaka, mieli możliwość  wykonywania produktów z zastosowaniem 

technik toczenia, wytaczania, wykonywania tulei, wałków, stożków, 

śrub,  gwintów, itp.  Na zakończenie kursu wychowankowie przystąpili 

do egzaminu. Nasi wychowankowie poważnie podeszli do egzaminu i 

wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Wszyscy zdający  uzyskali tym 

samym  nowe kwalifikacje. Gratulujemy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Kaszuba 

 

13. 

DZIAŁAMY NA RZECZ PRZEDSZKOLAKÓW z 

TRÓJKI 
W dniu 11.04.2022 roku, byliśmy wraz z wychowankami 

Aleksym Grodzkim i Maciejem Jancem, a właściwie „Zającem 

Wielkanocnym ” i jego pomocnikiem  w Przedszkolu Samorządowym nr 

3 w Szubinie. „Zajączek” wraz z asystentem odwiedził 4 grupy.  Dzieci 

żywo i spontanicznie reagowały na odwiedziny tak znamienitych gości: 

goniły go po całym przedszkolnym placu zabaw, pozowały do 

wspólnego zdjęcia. Na koniec „Zajączek” rozdał przedszkolakom 

słodycze. Dla naszych podopiecznych było to kolejne udane spotkanie z 

małymi dziećmi w tak zobowiązującej i odpowiedzialnej roli.  Spotkanie  

sprawiło im dużą przyjemność  i satysfakcję. Jako kolejną wizytę 

planujemy czytanie bajek dla dzieci.                     

Nasi wychowankowie byli pod opieką wychowawców Daniela 

Wypycha i Adama Kulczyka. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

14. 



Turniej tenisa stołowego 

W środę 6 kwietnia wychowankowie rywalizowali w turnieju 

tenisa stołowego. Zawody, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, 

zakończyły się zwycięstwem Macieja Janca. Kolejne miejsca na podium 

przypadły Kubie Jankowskiemu i Aleksowi Grodzkiemu. Wymieniona 

trójka otrzymała drobne nagrody w formie kosmetyków. 

 

Arkadiusz Siuchniński 

15. 

 

Spotkanie z podróżnikiem w Rejonowej Bibliotece Publicznej 

We wtorek, 22.03., jeden z naszych wychowanków, Aleksy 

Grodzki, miał okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem Szymonem 

Springerem. Aleksemu towarzyszyli nauczyciele - Mieczysław 

Luchowski oraz Joanna Stefaniak-Szmyt. 

Podróżnik po raz kolejny opowiedział o swojej wyprawie, tym 

razem w ukraińskie Karpaty. Z materiału opublikowanego przez 

dyrektora szubińskiej biblioteki, Pana Mirosława Rzeszowskiego 

dowiadujemy się, że w lutym nie czuć było jeszcze wojny. Hucułowie 

twierdzili, że rozejdzie się po kościach. Sypki śnieg po pachy skutecznie 

tamował wędrowcom drogę. Mimo to polska grupa wyposażona w 

rakiety, detektory lawinowe i inny 

sprzęt specjalistyczny wyruszyła w 

góry. Spora grupa dawała sobie 

częste zmiany na czele kolumny, a 

mimo to udało im się przejść dziennie 

tylko kilka kilometrów dziennie. Za to 

wyprawa obfitowała w inne atrakcje, 

m.in. ściąganie prawie dwumetrowej 

pokrywy śnieżnej z dachu szałasu czy 

biwakowanie w pozbawionej prawie światła chacie. Dla podróżnika i 

jego współtowarzyszy nie aż tak ważne było zdobycie kolejnego szczytu, 

co sprawdzenie własnych możliwości i ograniczeń. Ponadto kilka dni 

spędzonych z ludźmi, którzy umieją się odnaleźć w każdej sytuacji, 

zachowując przy tym poczucie humoru oraz wspólnie wspierać się w 

dążeniu do celu, zachęca do podjęcia trudów podróży. 

 

 

 

 

Joanna Stefaniak-Szmyt 

16. 



“Struktury krajobrazu" 

W piątek, 18. marca, mieliśmy okazję uczestniczyć w wernisażu 

pt. "Struktury krajobrazu". Autorką prac była Pani Jarosława Pabich-

Szmyt, która na co dzień związana jest z Chojnicami, a wcześniej 

ukończyła Liceum Plastyczne w Bydgoszczy. W przeważającej części 

prezentowane dzieła można określić jako dużych rozmiarów, co było nie 

lada wyzwaniem technicznym przy ich tworzeniu. Często używanym 

tworzywem wykorzystywanym przez artystkę były materiały budowlane, 

dlatego możliwe jest podziwianie ich także przez dotyk. Ich tematem, jak 

sugeruje tytuł wystawy, są głównie krajobrazy, które niewątpliwie 

przenoszą odbiorców w znane zakątki Polski lub w krainy mniej znane 

jakby z pogranicza jawy i snu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Stefaniak- Szmyt 

 

17. 

W sobotę, 5 marca, udaliśmy się na wycieczkę do Trójmiasta. W 

wyjeździe brało udział czterech wychowanków wraz z opiekunami - 

Sebastianem Hałasem, Ewą Hałas oraz Agatą Gordon. 

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni. Wychowankowie mieli możliwość podziwiania 

modeli ukazujących ewolucję konstrukcji żaglowców, od późnego 

średniowiecza, po drugą połowę XIX wieku. Z zapartym tchem 

słuchaliśmy wykładu przewodnika. 

W muzeum mogliśmy również zobaczyć oryginalne elementy 

uzbrojenia okrętowego używanego w XX wieku oraz ekspozycję 

cennych pamiątek po twórcach Marynarki, wojennych bohaterach, 

okrętach, zwycięstwach i dramatach.  

Kolejnym etapem wycieczki była… kąpiel w morzu! Pani Ewa 

dzielnie towarzyszyła wychowankom w tej przygodzie! Najdłużej w 

wodzie wytrwał Paweł, ale inni też spisali się na medal! 

Po ogrzaniu się i ciepłym posiłku zdecydowaliśmy się uwieńczyć 

naszą wycieczkę spacerem po sopockim molo.  

To był intensywny, a zarazem bardzo ciekawie spędzony dzień! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Gordon 

18. 



W niedzielę, 6.03.2022 r., po raz pierwszy w tym roku 

kalendarzowym wybraliśmy się na mecz Kolejorza do Poznania. Tym 

razem Lech gościł u siebie wicemistrza Polski, Raków Częstochowa. 

Poznaniacy okazali się bardzo gościnni i przegrali z drużyną spod Jasnej 

Góry 0 – 1. Szkoda, gdyż Lech mógł zostać samodzielnym liderem 

rozgrywek. Mecz na żywo oglądało prawie 30 tys. kibiców, a wśród nich 

Paweł Szachnitowski i Aleksy Grodzki pod opieką wychowawcy Daniela 

Wypycha i nauczyciela Mieczysława Luchowskiego. Mamy nadzieję, że 

następny wyjazd będzie bardziej udany i piłkarze z Poznania wygrają 

swój mecz. Trzymamy kciuki za biało - niebieskich i wierzymy, iż to 

Lech zdobędzie mistrzostwo kraju, co byłoby fajnym prezentem dla 

kibiców z okazji stulecia powstania klubu.  

 

 

Mieczysław Luchowski 

19. 

Dzień Kobiet 
We wtorek 8 marca 

tradycyjnie obchodziliśmy  

Dzień Kobiet.  Z  tej okazji 

przygotowany został materiał 

filmowy dedykowany paniom 

pracującym w placówce.  

Wychowankowie w 

rozmowach z męską częścią 

załogi zadawali pytania na 

temat kobiet,  dali też szansę, by panowie złożyli świąteczne życzenia. W 

powstałym   materiale nie zabrakło humorystycznych wypowiedzi, tak 

więc  panie z uśmiechem na twarzy  obejrzały przygotowany film.  W  

trakcie uroczystości  życzenia  w imieniu wychowanków złożył Maciej 

Janc. Poza treściami dla ducha   panie otrzymały także coś dla ciała w 

postaci  kawki i słodkiego co nieco.  Na zakończenie spotkania odbył się 

krótki koncert życzeń, w którym to panie decydowały o wyborze 

piosenek  dla siebie. 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 
 

                               
 

 

 

20. 
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