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Niewątpliwie był to jeden z najbardziej poruszających wyjazdów szkolnych. Wizyta w takim
miejscu wywarła ogromny pływ na uczniów naszej szkoły, poniekąd, dlatego że mogliśmy
stanąć oko w oko z młodocianymi przestępcami i zmierzyć się z rzeczywistością zamkniętego
schroniska.

Wyjazd odbył się 15 listopada bieżącego roku. Klasa III B pod opieką pani pedagog oraz
nauczyciela Wos-u mgr Mariusza Dulibana wybrała się Schroniska dla nieletnich w Łańcucie w
celu zobaczenia szarej rzeczywistości osób tam przebywających.

Dowiedzieliśmy się, że jest to placówka wychowawcza o charakterze zamkniętym. Łączy w
sobie dwa typy schronisk, tj. schronisko zwykłe dla 36 osób oraz schronisko interwencyjne dla 6
osób. W schronisku działają: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Zespół Szkół Zawodowych
(kształcący w zawodzie ślusarz). Wyjazd wywarł ogromny wpływ na uczniów, ale także nie mały
na opiekunów. Przygotowaniem do rozmowy z nieletnimi była prezentacja multimedialna, którą
wyświetlili nam: wychowawca jednej z grup oraz pani pedagog prowadząca zajęcia
resocjalizacyjne z młodzieżą. Po odpowiednim wstępie mieliśmy możliwość zobaczenia sal, w
których przebywają wychowankowie. Niektórzy z nas nie znaleźli sił, aby wejść do środka,
ponadto dziwne odczucie, że traktujemy ich jak „obiekty muzealne” nie pozwalało być w pełni
sobą. Na Zakończenie spotkania, podzieliliśmy się na dwie grupy, z których jedna rozmawiała z
Kamilem a druga z Maćkiem. Każda historia była inna, każda wstrząsała tak samo.

Maciek młody chłopak, zapewne żałuje swojego czynu, ale w dalszym ciągu myśli tylko o
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narkotykach. Wywarł na nas wrażenie, jakby nie chciał sie poprawić i w ogóle nie żałował.
Myślał tylko jak zdobyć kolejną działkę. Doprowadziło go to na dno, bo przecież pobyt w takim
miejscu nie jest niczym przyjemnym, oczywiście nie skreśla ludzi z góry na niepowodzenie w
życiu, ale na pewno nie pomaga. Mimo to, gdy zapytaliśmy o rodzinę w jego oczach pojawiły się
łzy. Chciał to ukryć, zapewne się wstydził, przecież, kto z nas otwarcie mówi ze tęskni za
mamą? A przecież, gdy jej nie ma tęsknimy...

Kamil, o nim było już głośno. Każdy z nas słyszał o tragedii w Tarnobrzegu, gdy to trzej chłopcy
zabili niewinnego 34-letniego Konrada Tomczyka, ponieważ nie miał papierosa.

"Szliśmy we trzech od mojej kuzynki i jej koleżanki. Widziałem, że za nami idzie dwóch
mężczyzn, którzy w pewnej chwili wyprzedzili nas. Byli pięć, sześć metrów przed nami, kiedy w
ich stronę ruszył Damian. Chciał papierosa" - wyjaśniał w środę przed sądem 16-letni Kamil.
Mężczyzna odpowiedział "Nie mam, a co?. Damian coś odpyskował do niego. Wtedy wyższy z
mężczyzn uderzył Damiana w twarz, ten mu oddał. Zaczęli się szarpać, do nich włączył się
niższy z mężczyzn...”

Kamil żałuje, w jego oczach widać wielkie wyrzuty sumienia. Mówił nam, że codziennie modli
się za duszę zabitego Konrada, zdaje sobie też sprawę ze mężczyzna osierocił dwoje dzieci.
Jego życie nie będzie łatwe nie tylko dlatego, że będzie musiał żyć z piętnem zabójcy, ale
przede wszystkim dlatego, że wie, że nigdy nie dostanie wybaczenia za swój czyn, mimo iż
ogromnie tego żałuje. Chce się poprawić, naprawić swój błąd…, ale przecież Konrad Tomczyk
już nie żyje wiec, w jaki sposób ma to zrobić?

Postawa Kamila świadczy o tym, że wystarczy moment aby zaprzepaścić szanse na lepsze
życie. Natomiast podejście Maćka doskonale obrazuje to, że z nałogiem nie ma żartów i nie
warto zaczynać bo inni to biorą...

Po wizycie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Jedyne, co było pewne to, to że nie wolno
pozwolić, aby jedna krótka chwila skreśliła nasze życie.
Uczniowie uczestniczący w wyjeździe nabrali wielu nowych doświadczeń a przede wszystkim
przestróg. Wizyta w Schronisku nauczyła nas myśleć o konsekwencjach jakie mogą wynikać z
naszych działań. Niewątpliwie Było to bardzo pouczające doświadczenie i zmusiło nas do
zastanowienia nad naszym życiem, postępowaniem oraz nad sprawami poruszonymi w trakcie
wyjazdu. Nie możemy jednoznacznie oceniać poznanych chłopców. Każdy z nas ma prawo do
własnej opinii.
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Oto linki do stron, na których została poruszona sprawa Kamila:

http://supernowosci24.pl/oni-zabili-za-papierosa/
http://www.wprost.pl/ar/238548/Zabili-za-papierosa/
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