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Temat działania: 
 

Propagowanie oraz uprawianie sportów wspinaczkowych i turystyki górskiej w ramach 

Sekcji Wspinaczkowej ZP Witkowo 
 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Około 30 (wychowankowie zakładu) w skali roku oraz kilkadziesiąt osób – zawodników 

klubów wspinaczkowych i górskich 

 

 
 

Okres trwania działania: 

 

cały rok 

Cele podejmowanych działań: 

 

-propagowanie sportów wspinaczkowych i turystyki górskiej 

- promocja zdrowego stylu życia, 

- regularna praca treningowa na sztucznej ścianie wspinaczkowej 

- organizacja zawodów sportowych oraz obozów wspinaczkowych i turystycznych 

- propagowanie odpowiedzialnych zachowań w oparciu o kodeks etyki górskiej, 

- współpraca ze środowiskiem górskim i wspinaczkowym (kluby i sekcje województwa 

wielkopolskiego) 
 

 
Zwięzły opis realizacji: 

 

Zakład Poprawczy w Witkowie jako jedyny w Polsce prowadzi regularne zajęcia sportowe z 

zakresu wspinaczki sportowej, Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu ciągłym od 2006 

roku na własnym obiekcie wspinaczkowym (ścianka wspinaczkowa „Szlifiernia”). 

W ramach Sekcji Wspinaczkowej prowadzimy treningi, organizujemy zawody 

wspinaczkowe, na które zapraszamy zawodników z zaprzyjaźnionych klubów górskich, 

organizujemy obozy sportowe w rejonach skalnych (Jura Krakowsko – Częstochowska, 

Rudawy Janowickie, Tatry). Organizuje prelekcje i spotkania z „ludźmi gór” - znanymi 

himalaistami, alpinistami, podróżnikami. Na stałe współpracujemy z Klubem Sportów 

Górskim „Direta” w Gnieźnie. 

 

Naszą drugą specjalnością jest szkoła przetrwania – survival. Zakład Poprawczy jest 

organizatorem warsztatów szkoły przetrwania oraz Ogólnopolskiego Rajdu „Jesienna 

Akademia Przygody”, w których uczestniczą reprezentanci zakładów poprawczych, 

schronisk dla nieletnich i różnych placówek wychowawczych. Dotychczas zostało 

zorganizowanych 9 edycji. Rajdy odbywały się na Pojezierzu Gnieźnieńskim, Jurze 

Krakowsko – Częstochowskiej, Rudawach, Janowickich, Karkonoszach, Pojezierzu Drawsko 

– Pomorskim. 

 

Wszelkie działania związane ze sportami ekstremalnymi i outdoorowymi oraz turystyką i 



survivalem opisujemy na portalu „Strefa sportów ekstremalnych ZP Witkowo” 

www.wspinanie-witkowo.net 
 

 

Uzyskane efekty: 

 

• Propagując sporty ekstremalne pokazujemy młodzieży alternatywne sposoby 

spędzania wolnego czasu, wyposażamy w pasje, uczymy zasad etyki, którymi kierują się 

ludzie gór, turyści, alpiniści. Niepisany kodeks honorowy górskiego środowiska oparty jest 

na wzajemnym zaufaniu i gotowości do niesienia pomocy osobom w niebezpieczeństwie. 

• Wyposażamy naszych podopiecznych w umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, przezwyciężania własnych słabości. 

• Współpracujemy ze środowiskiem zewnętrznym, klubami i ciekawymi ludźmi, którzy 

mogą być wzorami do naśladowania. 

• Wychowankowie uczą się systematyczności i wytrwałości - warunków do osiągnięcia 

sukcesów sportowych, a także celów życiowych. 

 
 

Napotkane problemy: 

 

Nie zawsze sytuacja wychowawcza bądź ekonomiczna zakładu  pozwala na organizację 

obozów i rajdów. Zdarza się, że też, że z tych samych powodów zainteresowanie naszymi 

działaniami placówek z Polski jest nieduże. 

Zawsze jednak możemy liczyć na stałych bywalców naszych imprez. Zawsze też możemy 

liczyć na zrozumienie i wsparcie naszych współpracowników (koledzy z Klubu Sportów 

Górskich „Direta”). 
 

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 

 

Działania, które podejmujemy są już tradycją w naszej placówce, dlatego warto je 

kontynuować w przyszłości. Cieszą się sporym zainteresowaniem podopiecznych. A to daje 

nam większą możliwość oddziaływań wychowawczych. W przyszłości będziemy kierować 

ofertę do większej liczby placówek. 

 

Dysponujemy odpowiednią bazą oraz kadrą do realizacji naszych przedsięwzięć. 
 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory 

dokumentów i formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd. 

 

• Obiekt ścianka wspinaczkowa „Szlifiernia” w ZP Witkowo 

• sprzęt i wyposażenie specjalistyczne do wspinaczki i asekuracji 

• urządzenia multimedialne do prowadzenia prelekcji 

 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w 

placówce oraz prezentacja dobrej praktyki – WWW.zp/sdn: 

 

 

www.zpwitkowo.pl  oraz  www.wspinanie-witkowo.net 

 

http://www.wspinanie-witkowo.net/
http://www.zpwitkowo.pl/
http://www.wspinanie-witkowo.net/


  

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. 


