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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI 

Nazwa zakładu 
poprawczego/schroniska 
dla nieletnich 

Zakład Poprawczy w Witkowie 

 
Imię i nazwisko 
dyrektora zp/sn 

Janusz Lis 

Adres 
 
 

Park Kościuszki 9 Tel. 

61  

477 82 

44 

Fax. 

61 

4778247 

e-mail 

zpwitkowo.sekretariat 

@interia.pl 

 
Imię i nazwisko autora 

 Mariusz Kowalski – wychowawca 

Paweł Rogalski - wychowawca 

 

 

 

Zakres działania: 

Edukacja X 
Wychowanie X 
Profilaktyka X 
Opieka X 
Organizacja i zarządzanie  
Inne obszary (określić jakie) rewalidacja 

Temat działania: 
 
 Readaptacja społeczna poprzez sport 
 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 
Wszyscy wychowankowie zakładu plus (w zależności od projektu w programie) od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób spoza Zakładu Poprawczego (wychowankowie innych placówek dla nieletnich, 
społeczność lokalna, drużyny biorące udział w rozgrywkach, imprezach) 
 

 

Okres trwania działania: 
cały rok szkolny 

Cele podejmowanych działań: 
 

- rozwój fizyczny i psycho-społeczny nieletnich przebywających w Zakładzie Poprawczym w 
Witkowie, 
- profilaktyka uniwersalna i selektywna ( realizacja strategii alternatyw) z zakresu profilaktyki 
uzależnień, 
- promocja zdrowego stylu życia, 



- uczenie konstruktywnych sposobów rozładowywania napięcia, radzenia sobie ze stresem, 
-uczenie współpracy, zdrowego współzawodnictwa, 
- integracja nieletnich ze społeczeństwem, 
-  poprawa wizerunku nieletnich i zakładu poprawczego w środowisku. 
  

 

 

Zwięzły opis realizacji: 
 

Przedsięwzięcie realizowane jest cyklicznie od ponad 15 lat. W ramach Programu „Readaptacja społeczna 
poprzez sport” wchodzi wiele cyklicznie realizowanych podczas roku szkolnego projektów. 
 
KOŁO SPORTOWE – Piłka nożna 
Opiekunowie: Mariusz Kowalski, Paweł Rogalski (wychowawcy) 
Wychowankowie: w ciągu roku szkolnego około 20 wychowanków zaangażowanych w zajęcia 
Realizacja: od września do czerwca. 
1. Zajęcia(treningi) z wychowankami zakładu  w hali sportowej w zakładzie, na boisku przyzakładowym lub  
w hali sportowej Gimnazjum  w Witkowie ( w zależności od pory roku) minimum 2 x w tygodniu 
popołudniami  (od poniedziałku do piątku). 
2.Jeiseń – zima – we wszystkie weekendy udział w rozgrywkach w lokalnej  Lidze  Halowej Piłki Nożnej: 
Zakład Poprawczy w Witkowie zgłasza w Urzędzie Gminy w Witkowie do udziału w lokalnej lidze drużynę 
„ZP WITKOWO” składająca się  z wychowanków, wychowawców i strażników. Drużyna ta przez wszystkie 
soboty i niedziele w miesiące jesienne i zimowe  bierze udział w rozgrywkach. 
3. Wiosna – udział w rozgrywkach lokalnej Ligi Piłki Nożnej na sztucznej nawierzchni. Zakład Poprawczy w 
Witkowie zgłasza w Urzędzie Gminy w Witkowie do udziału w lokalnej lidze drużynę „ZP WITKOWO” 
składająca się  z wychowanków, wychowawców i strażników. Drużyna ta przez wszystkie soboty i niedziele 
od kwietnia do czerwca  bierze udział w rozgrywkach organizowanych na boisku „ORLIK” w Witkowie. 
4. Maj – każdego roku Zakład Poprawczy w Witkowie jest organizatorem Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora Zakładu Poprawczego. Wychowankowie przygotowują turniej, opiekują się w trakcie 
uczestnikami turnieju – drużynami z innych placówek dla nieletnich, które przyjeżdżają do Witkowo i biorą 
udział w rozgrywkach. 
5. Maj – udział w Nocnym Turnieju Piłki Nożnej im. Dariusza Ratajczaka o puchar Burmistrza Miasta Słupca i 
puchar przechodni Rodziny Ratajczaków oraz w ciągu roku w wielu innych turniejach organizowanych na 
terenie powiatu i województwa 
 
 

 

Uzyskane efekty: 
 

W odniesieniu do młodzieży: 
 Wychowankowie mają możliwość spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny. Zabiegają o możliwość  
brania udziału w kółku sportowym (często stanowi to wstępną motywację do zmiany zachowania – 
uzyskania możliwości brania udziału w zajęciach poza zakładem, co wiąże się z dążeniem nieletnich do 
uzyskania dobrego zachowania w placówce). Zajęcia sportowe przyczyniają się do niwelowania napięcia,  
redukują poziom stresu, nieletni uczą się konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego i 
zaspokajania potrzeb ( alternatywnych do zachowań ucieczkowych). Mają możliwość nabywania i 
trenowania szeregu kompetencji społecznych w środowisku naturalnym, w relacjach z osobami poza 
środowiska zakładu poprawczego, spoza środowisk naznaczonych patologią  społeczną. Współdziałanie z 
wychowawcami i pracownikami ochrony w jednej drużynie prowadzi do integracji tych dwóch środowisk, 
sprzyja komunikacji i nawiązywaniu więzi, pozytywnych relacji z pracownikami zakładu, co ułatwia 
prowadzenie procesu resocjalizacji. Umiejętności sportowe nieletnich, sukcesy osiągane podczas rozgrywek 
przyczyniają się do budowania samooceny nieletnich w oparciu o konstruktywne wartości. Pozytywnie 
zmienia się wizerunek nieletnich w środowisku. 
W odniesieniu do dorosłych, władz lokalnych, środowiska: 



- Nawiązywana i zacieśniana jest współpraca pomiędzy Zakładem Poprawczym w Witkowie  ze 
środowiskiem   
- Zakład Poprawczy w Witkowie jest pozytywnie odbierany przez środowisko, postrzegany jako inicjator 
wielu działań także na rzecz środowiska lokalnego, zapraszany jest również do udziału w wielu 
przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty w środowisku. 

 
 

Napotkane problemy: 
 

 Nie ma większych problemów podczas realizacji Programu. 

 
 

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 
 

 Ważna jest kontynuacja ww. Programu zwłaszcza, że podmiotem oddziaływań są nieletni o obniżonej 
sprawności intelektualnej, uczący się głównie przez doświadczanie. Możliwość treningu umiejętności 
społecznych (współzawodnictwa, współpracy, komunikowania się, stosowania do zasad, radzenia sobie z 
porażką, sukcesem)  w środowisku „wolnościowym”, naśladowania innych ludzi pasjonujących się sportem 
jest bardzo ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych. 

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 
formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd. 
 

 ------------------------------- 
 

 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce 
oraz prezentacja dobrej praktyki – WWW.zp/sdn: 
 

www.zpwitkowo.pl 
 
 

 

  
Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości informacji na 
temat przedstawionego przykładu dobrej praktyki. 
 
 
 
………………………………………...                                                                           ……… ……..…………………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                           Podpis dyrektora zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich 

 

UWAGA! 

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie 

internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 
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Źródło: www.zpwitkowo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Drużyna piłkarska z Zakładu Poprawczego w Witkowie uczestniczyła w II Nocnym Turnieju Piłki Nożnej 

im. Dariusza Ratajczaka o puchar Burmistrza Miasta Słupca i puchar przechodni Rodziny Ratajczaków. 

Nasza ekipa reprezentowana była przez wychowanków: Aleksandra Grabowskiego, Krzysztofa Purola, 

Ryszarda Zajdę i Krystiana Wiśniewskiego, a także kadrę zakładu: Włodzimierza Walczaka, Mariusza 

Kowalskiego, Wojciecha Kędzierskiego, Adama Szygendę i Pawła Rogalskiego. 



Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Witkowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie  

poniedziałek, 13 maja 2013  

 

W niedzielę 12 maja 2013 roku na boisku wielofunkcyjnym „ORLIK-2012” w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej 
odbyła się inauguracja rozgrywek IV edycji Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie pod patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka. 
Do rozgrywek zgłosiło sie 8 drużyn : Kamionka, Ruchocinek, CWK-05, QMPLE, Osiedle Nr 5, Mielżyn, Zakład 
Poprawczy Witkowo i „NICOLAUS Powidz”. 
Głównym celem rozgrywek jest krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną na 
sztucznej trawie, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i integracja środowisk w myśl hasła : „NIE 
LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ”. 
 
 

 
Głównymi organizatorami mistrzostw są : Urząd Gminy i Miasta, sołtysi gminy oraz przewodniczący zarządów 
osiedli. 
Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, dziękując zespołom za 
przystąpienie do rozgrywek, które potrwają aż do tegorocznych DNI WITKOWA- 22 -23 czerwca. Stwierdził, że 
piłka nożna to nadal dyscyplina sportowa Nr 1w Gminie Witkowo o czym, świadczy duża aktywność zawodników 
i żywo reagująca licznie zgromadzona publiczność. Życzył zespołom samych zwycięstw w rozgrywkach, choć jak 
zaznaczył muszą być też „przegrani”. 
W pierwszej rundzie uzyskano następujące wyniki : 
KAMIONKA - RUCHOCINEK - 3 - 1 
CWK-05 - NICOLAUS POWIDZ - 2 - 1 
MIELŻYN - ZP WITKOWO - 2 - 2 
QMPLE - OSIEDLE Nr 5 - 6 - 3 
Wszystkie mecze sędziuje - Pan Jan Szturomski , opiekę medyczną sprawować będzie Pan Artur Trząski, 
a sekretarzem i sędzią technicznym będzie Pan Stanisław Antoszczyszyn. 

 

http://www.witkowo.pl/pl/component/mailto/?tmpl=component&link=b324e70caec9ad166f60d8da6d52c64f3bd90b6b
http://www.witkowo.pl/pl/aktualnosci/614-iv-edycja-witkowskiej-ligi-pilki-noznej-na-sztucznej-trawie?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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