ZAKŁAD POPRAWCZY W WITKOWIE
SPOTKANIE Z HISTORIĄ W DNIU 11.02.2019
ROKU.
Setna rocznica odzyskania niepodległości jest
jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego
przeżywania i okazywania radości z życia
w wolnym Państwie. W całym kraju realizowane są
najrozmaitsze projekty kulturalne, artystyczne,
edukacyjne czy wydawnicze poświęcone historii
Naszej Ojczyzny.
Zakład Poprawczy w Witkowie był
głównym inicjatorem i współorganizatorem
spotkania historycznego, które poświęcone było
historii ORP Kujawiak – polskiego niszczyciela
eskortowego z okresu II wojny światowej.
Już w 2016 roku z wychowankami naszej
placówki braliśmy udział w prezentacji książki pt.
„Podwodni tropiciele. Tajemnica wraku niszczyciela
ORP Kujawiak ” pióra Pana Mariusza Borowiaka.
Historia ta bardzo zainteresowała nas i naszych
wychowanków.
W bieżącym roku ( 11.02.2019 ) udało się nam zaprosić do Witkowa i zorganizować spotkanie
z niezwykłymi ludźmi, którzy poświęcili wiele swojego czasu na odkrycie podwodnych tajemnic
polskiego niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak, który w tragicznych okolicznościach zatonął w 1942
roku i spoczywa na głębokości blisko 100 metrów w pobliżu La Valletty na Malcie. Zorganizowana przez
nas żywa lekcja historii odbyła się w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, gdzie obecni byli
przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy szkół i innych środowisk lokalnych a także młodzież naszej
placówki oraz uczniowie miejscowych szkół. Podczas spotkania w sposób jasny i barwny przedstawiona
została tajemnica zaginionego wraku i kulisy czterech wypraw badawczych, które okazały się niezwykłą
przygodą dla nurków i badaczy wraków z Polski, Australii, Finlandii, USA, Włoch, Szkocji, Anglii i Malty.
Poza relacjami uczestników wyprawy mieliśmy możliwość obejrzenia filmu zrealizowanego podczas
przygotowań i eksploracji wraku. Zaprezentowana została na spotkaniu książka monograficzna
o dziejach Kujawiaka i wszystkich czterech ekspedycjach poszukiwawczych, które zakończyły się
odnalezieniem zatopionego polskiego okrętu. Jedną z atrakcji była prezentacja dzwonu okrętowego
z niszczyciela eskortowego "Kujawiak", który został wydobyty przez nurków dopiero w 2017 r.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i entuzjastycznie było przyjęte przez młodzież, co
świadczy o potrzebie kształtowania wychowania patriotycznego wśród młodych ludzi.

Pragniemy dalej rozwijać w naszych wychowankach pasję do odkrywania historii Polski. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zawsze prowadzone przez nas zajęcia z żeglarstwa czy podstaw
nurkowania. Zamierzamy kontynuować tego typu aktywność. Sytuacje, które uczą jak przetrwać na
wodzie z pewnością kształtują tak potrzebne cechy jak: opanowanie, odwaga, samodzielność,
zaradność, ale również umiejętność współpracy w zespole oraz niesienie pomocy innym. Przy pracach
bosmańskich rozwijamy zdolności manualne i kreatywność. Stawiając za wzór naszym wychowankom
min. polskich marynarzy oraz współczesnych odkrywców historii jakimi są z pewnością
płetwonurkowie, których gościliśmy w naszej placówce, kształtujemy wartości patriotyczne oraz
wzmacniamy tożsamość w tych młodych ludziach.

Zaproszeni goście, którzy odwiedzili nasz zakład:

Profesor Timmy Gambin
Jest wykładowcą archeologii podwodnej Uniwersytetu Maltańskiego. Prof. Gambin jest
zaangażowany w liczne projekty badawcze. Zorganizował wiele ekspedycji badawczych w
rejonie basenu Morza Śródziemnego, miedzy innymi w Hiszpanii, Włoszech oraz Chorwacji.

Kapitan Mark „Sharky” Alexander
Jego przygoda z nurkowaniem zaczęła się w 1991 roku. Posiada zdolność techniczne, umiejętności oraz
ogromne doświadczenie potrzebne do wykonywania głębokich nurkowań w trudnych warunkach.
Sharky był organizatorem i kierownikiem wypraw takich jak: Ekspedycja Andrea Doria, USS Monitor,
EM Clark, czy U-869. Brał także udział w ekspedycji na dobrze znany polskim nurkom wrak Graf
Zeppelin i Willhelm Gustoff.
Sharky jest członkiem The Explorers Club i Królewskiego Towarzystwa Geograficznego oraz weteranem
Sił Powietrznych USA z dwudziestoletnim stażem z czterema misjami na koncie na Bliskim Wschodzie.

Piotr Wytykowski
Członek The Explorers Club w Nowym Jorku. Kawaler Maltański. Współzałożyciel Stowarzyszenia
Wyprawy Wrakowe w Łodzi. Współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Nurkowania
Wrakowego w Warszawie. Od 1990 r. aktywny płetwonurek; posiada wiele uprawnień od
rekreacyjnych, technicznych, archeologii podwodnej do technicznych CCR. Organizator i kierownik
ponad 15 ekspedycji na wraki całego świata, w tym czterech ekspedycji w latach 2014-2017 na wrak
polskiego niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak zatopionego u wybrzeży Malty— odkrywca wraku i
pierwszy jego eksplorator. Jest dumnym posiadaczem tytułu "Przyjaciela Łódzkiego Hospicjum dla
Dzieci”.

Mariusz Borowiak
Mariusz Borowiak, pisarz, marynista; autor 70 książek i broszur oraz kilkuset artykułów
o tematyce wojennomorskiej w kraju i za granicą, współautor haseł do słowników i
encyklopedii. Na podstawie książki „Westerplatte. W obronie prawdy” powstał scenariusz do
filmu fabularnego. Konsultant scenariusza filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Jego
artykuły prasowe i książki były pretekstem do przygotowania licznych reportaży radiowych i
telewizyjnych. Znany z obalania „prawd historycznych” o Polskiej Marynarce Wojennej w
latach 1918-1947 i niemieckiej U-Bootwaffe w latach II wojny światowej. Redaktorwspółpracownik miesięcznika „Morze”. Członek Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe.
Uczestnik dwóch międzynarodowych ekspedycji na wrak niszczyciela eskortowego
ORP Kujawiak w latach 2015-2016 u wybrzeży La Valletty na Malcie i The Lost Bombers of

Brindisi 2018 (ekspedycja w poszukiwaniu wraków polskich i amerykańskich samolotów
bombowych).

Krzysztof Korszewski
Częstochowianin- członek Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe w Łodzi, nurek, poszukiwacz wraków.
Wziął udział w czwartej wyprawie na wrak Kujawiaka w maju 2017 r. (podczas wydobycia dzwonu) i
ekspedycji w poszukiwaniu zaginionych polskich i amerykańskich bombowców w Brindisi w listopadzie
2018 r.

Zaproszeni goście odwiedzili również naszą placówkę gdzie chętnie uczestniczyli w zajęciach
organizowanych dla naszych podopiecznych. Byli oni pod dużym wrażeniem, oceniając warunki pobytu
nieletnich oraz wzajemne relacje panujące między wychowankami a ich opiekunami.
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