
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 
                

  14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 

okazji  wychowankowie 

pod opieką 

wychowawcy A. 

Siuchnińskiego 

przygotowali dla 

pracowników wyjątkową 

atrakcję. Był nią  

konkurs,   w którym 

rywalizowały ze sobą 

dwa zespoły złożone z 

pracowników. Wyboru 

uczestników dokonali 

sami wychowankowie i 

to oni decydowali  o tym, komu przydzielić konkretne zadanie. 

Rywalizacja toczyła się w takich konkurencjach jak: „Kalambury”, 

„Bitwa na głosy”, „Postaw na milion”, „Jaka to melodia” i  „Koło 

fortuny”.  Ostatecznie zwycięstwo przypadło ekipie  Darka  i to on 

otrzymał słodką nagrodę. Całość przebiegała w sympatycznej atmosferze 

a uczestnicy zgodnie stwierdzili, że  taki sposób obchodów ich święta 

bardzo im odpowiada. 

Arkadiusz Siuchniński 

 

1. 

Zakończenie sezonu w Wąsoszu 
 

                     Na początku listopada zakończyliśmy sezon 

wędkarski.  Ostatni wyjazd pomimo wielkich nadziei na taaaką rybę nie 

przyniósł spodziewanych efektów. Do placówki - nieco rozczarowani - 

powróciliśmy z przysłowiowym mydłem i ręcznikiem.  Mimo wszystko, 

warto było spędzić kilka chwil na świeżym powietrzu, chociażby po to, 

by przypomnieć sobie wakacyjny czas spędzony na plaży w Wąsoszu. 

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak przygotować się do nowego 

sezonu. Oby był on bardziej udany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

2. 



Rajd pieszy do Kołaczkowa 

 

W czwartek 3 grudnia wybraliśmy się na rajd pieszy do 

Kołaczkowa. Mieliśmy duże szczęście, gdyż tego dnia spadł śnieg i 

mieliśmy doskonałe warunki do marszu. Po drodze zrobiliśmy również 

dobry uczynek, wypychając auto z 

zaspy. Po ponad dwugodzinnym 

szybkim marszu dotarliśmy do miejsca 

docelowego, czyli do ogniska. 

Ogrzaliśmy się przy ogniu i oczywiście 

nie zabrakło smażonej kiełbasy, 

która smakowała nieziemsko. Darek i 

Paweł bardzo miło i z pożytkiem dla 

swoich organizmów spędzili to 

grudniowe popołudnie. Rajd 

zorganizowali wychowawcy: Karol 

Roj i Tomasz Staroń. Planujemy 

oczywiście  już kolejne wypady za 

miasto. 

Tomasz Staroń 

3. 

 

 

 
 

      Tradycją się stało, że wychowankowie naszej placówki co roku 

przed świętami stawiają szopkę bożonarodzeniową w holu zakładu, którą 

wykonali samodzielnie ich koledzy kilka lat wcześniej. W tym roku 

zadania podjęli się Adrian, Paweł oraz Darek pod opieką wychowawców 

pana Adama Kulczyka i Pana Daniela Wypycha oraz kierownika 

internatu pana Tomasza Półtoraka. Dodatkowo wychowankowie ustroili 

dwie choinki, z których jedna będzie stała na holu a druga w stołówce. 

Dodatkowo na korytarzach pojawiły się ozdoby świąteczne, które 

wychowankowie wykonali na zajęciach plastycznych. Trzeba przyznać, 

że atmosferę świąteczną czuć coraz mocniej! 

 

Daniel Wypych 
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Betlejemskie Światełko Pokoju 
        W dniu 22 grudnia 2020 roku wychowanek hostelu Adrian 

Włodarczyk pod opieką wychowawcy pana Daniela Wypycha udał się do 

kościoła św. Andrzeja Boboli w Szubinie po Betlejemskie Światełko 

Pokoju. Światełko do kościoła dostarczyli harcerze. Po mszy świętej 

zapaliliśmy płomień i zanieśliśmy go do zakładu. W tym roku hasłem 

przewodnim jest  ,, Światło służby”. 

        Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 

1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań 

charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była 

propagowana przez Austriackie Radio i 

Telewizję (ORF). Rok później patronat nad 

akcją objęli skauci austriaccy. 

      Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, 

wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty 

Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie 

Światło transportowane jest do Wiednia za 

pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu 

ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas 

której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i 

przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. 

      Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło 

Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od 

słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz 

na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej 

sztafety. Harcerki i harcerze przekazują 

Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, 

Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a 

także na północ – do Szwecji. 

     Co roku uroczystość przekazania 

światełka odbywała się w naszej placówce 

niestety ze względu na covid w tym roku do 

tego nie doszło. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku powrócimy do 

starej, dobrej ,,naszej” tradycji. Światełko płonie przy szopce 

bożonarodzeniowej, którą ustawili wychowankowie w holu zakładu. 

Daniel Wypych 

 

5. 

 

KONKURS WIEDZY O HIV I AIDS 
Dnia 16.12.2020 r. w naszej placówce odbył się wśród 

wychowanków konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS. Celem konkursu 

było: 

 podniesienie poziomu wiedzy na 

temat HIV/AIDS wśród młodzieży, 

 kształtowanie zachowań 

sprzyjających uniknięciu zakażenia 

HIV  

 kształtowanie postawy akceptacji 

wobec osób zakażonych wirusem 

HIV i chorych  na AIDS 

 Konkurs został poprzedzony zajęciami 

edukacyjnymi z zakresu przeciwdziałaniu zakażeniom wirusem HIV i 

AIDS. Tematyka zajęć obejmowała m.in:  

 przebieg zakażenia HIV, fazy, objawy,  

  drogi szerzenia się zakażeń HIV,  

 czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV,  

  profilaktyka zakażeń w kierunku HIV,   

  opieka nad chorym - podstawy  

Miejsca na podium wyglądały następująco: 

I miejsce – Paweł Szachnitowski 

II miejsce – Dariusz Grządziel 

III miejsce – Adrian Włodarczyk  

Wszystkim uczestnikom zastały wręczone nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Duda 

 

6. 



 

Świąteczne morsowanie 
            W drugi dzień świąt 26 grudnia pani pedagog Ewa Hałas wraz z 

wychowawcą panem Danielem Wypychem zorganizowali wyjazd do 

Wąsosza nad jezioro na świąteczne morsowanie, ostatnie w 2020 roku. 

Po intensywnej i dokładnej rozgrzewce, przy dość niskiej temperaturze i 

porywistym wietrze dwóm śmiałkom: wychowankowi Darkowi 

Grządzielowi i panu wychowawcy udało się wejść do wody i przebywać 

w niej od 5 do 7 minut. Po wyjściu z wody, na morsów czekała 

oczywiście gorąca herbatka z cytrynką. Należy zaznaczyć, że dla Darka 

było to już trzecie morsowanie a pan wychowawca dopiero przeciera 

szlaki… Następne morsowanie odbędzie się 3 stycznia w niedzielę już w 

nowym 2021 roku.     

 

 

 

 

Daniel Wypych 

 

7. 

 

 

 

V miejsce wychowanków na ergometrach 

w Polsce 
 
 

W dniu 18.12.2020 

r.,   po raz kolejny do naszej 

placówki przyjechał brązowy 

medalista olimpijski z Barcelony 

Kajetan Broniewski. Tym razem 

zawitał do nas, aby wręczyć 

nagrody za udział w zawodach 

na ergometrze, w których 

wystartowali wychowankowie 

naszej placówki Paweł 

Szachnitowski oraz Dariusz Grządziel. Niestety w tym roku finałowe 

zawody nie mogły się odbyć w Warszawie w Centrum Olimpizmu ze 

względu na covid 19, dlatego miejsca z eliminacji oznaczały klasyfikację 

końcową. W związku z tym nasi wychowankowie zajęli V miejsce w 

Polsce i otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody. Na ręce pana 

dyrektora złożony został również puchar za udział w zawodach. Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej!!! 

Daniel Wypych 

 

 

8. 



       W środę 9 grudnia wychowawcy pan Adam Kulczyk i pan Daniel 

Wypych zorganizowali dla wychowanków 

wyjazd do Wąsosza nad jezioro, aby 

pierwszy raz w historii naszej placówki 

morsować!!! W wyjeździe udział wzięli 

Adrian, Darek oraz Paweł a nad 

bezpieczeństwem czuwał ratownik pan 

kierownik internatu Tomasz Półtorak. Na 

miejscu wychowankowie zostali zapoznani 

z instruktażem oraz informacjami na temat morsowania. Dowiedzieli się, 

że morsowanie to kąpiel w wodzie o niskiej temperaturze, czyli rodzaj 

krioterapii ogólnoustrojowej oraz że  wiele badań udowodniło, iż 

regularne przebywanie w zimnej (8-11 stopni) i lodowatej (poniżej 4 

stopni) wodzie ma dobroczynny wpływ na organizm.  

Zalety morsowania to między innymi: wzmacnianie układu 

odpornościowego, wzmocnienie pracy układu sercowo-naczyniowego, 

poprawa parametrów krwi, przyspieszenie regeneracji organizmu, wzrost 

endorfin.Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przystąpiliśmy do działania 

praktycznego. Najpierw przeprowadziliśmy 15 minutową rozgrzewkę a 

następnie wychowankowie weszli do wody, w której przebywali od 3 do 

5 minut. Po wyjściu z wody i osuszeniu wypiliśmy regenerującą gorącą 

herbatę i pełni wrażeń wróciliśmy do zakładu. To była wspaniała 

przygoda!!! Obiecaliśmy sobie, że postaramy się morsować raz w 

tygodniu. 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

9. 

 

„Coraz bliżej święta...” - słowa znanej piosenki przypomniały 

nam o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia! Od razu 

przystąpiliśmy do przedświątecznych przygotowań. W trakcie koła 

arteterapia wychowanek Paweł rozpoczął przygotowywać świąteczne 

ozdoby. Pod bacznym okiem pani Michaliny Kwaśniewskiej stworzył 

pierwsze prace plastyczne, mające umilić oczekiwanie na  nadejście 

pierwszej gwiazdki. Sami oceńcie efekty! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalina Kwaśniewska 

10. 

https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-uklad-odpornosciowy
https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-uklad-odpornosciowy


 
 

 Nasi wychowankowie Paweł Szachnitowski i Darek Grządziel na 

prośbę wychowawczyni Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szubinie 

pani Jolanty Stożyńskiej wykonali tabliczki 

z nazwami drzew zasadzonych przez 

przedszkolaków. Tabliczki były mosiężne z 

wygrawerowanymi napisami. Zostały 

wykonane podczas zajęć w warsztatach pod 

opieką dyrektora Wojciecha Kaszuby. 

Osobiście przekazałem „nasze dzieło” pani 

Joli, która przygotowała dla wychowanków 

podziękowanie w postaci dyplomu i 

słodkiej niespodzianki. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

W dniu 7.11.2020 r.,   po raz kolejny, gościliśmy  w naszej 

placówce brązowego medalistę olimpijskiego z Barcelony 1992 Kajetana 

Broniewskiego. Medal zdobył w jedynce wioślarskiej na dystansie 

2000m.  

W czasie spotkania opowiadał o polskich medalistach 

olimpijskich i ich drodze na szczyt sławy. Droga wielu sportowców nie 

zawsze była usłana różami. A swoje sukcesy często osiągnęli dzięki 

ciężkiej i wytężonej pracy.  

Na zakończenie spotkania odbyły się zawody na ergometrach na 

dystansie 500m. Najlepszym wioślarzem okazał się Paweł Szachnitowski 

i to on wraz z Dariuszem Grządzielem będzie reprezentował naszą 

placówkę w zawodach ogólnopolskich, które odbędą się w grudniu w 

Centrum Olimpizmu w Warszawie .  

Mieczysław Luchowski 
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