
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI 

SPOŁECZNEJ W SZUBINIE 

 

 
          W pierwszy dzień Świąt Bożego 

Narodzenia po obfitym śniadaniu 

postanowiliśmy wybrać się na terenowy marsz 

na trasie Szubin - Pińsko - Szubin.  

Rozpoczęliśmy oczywiście od rozgrzewki i 

przypomnienia prawidłowej techniki chodu z 

kijkami . Trasa naszej wyprawy przebiegała 

malowniczymi terenami leśnymi. Przy 

praktycznie bezwietrznej pogodzie 

pokonaliśmy prawie 11 km. 

              W treningu uczestniczyli wychowanek Dariusz G. pod opieką 

pracowników K. Roja, M. Bociana oraz T. Półtoraka. 

Tomasz Półtorak 

 

 

1. 

                                           Konkurs kolędowy 

 

 
 

 

                   W noworoczne popołudnie przeprowadzony został konkurs 

dotyczący znajomości kolęd.  Po krótkim  wprowadzeniu  i omówieniu 

zasad przystąpiono do rywalizacji. Zakres konkursu obejmował 

najbardziej znane polskie kolędy. Zadania przygotowane  w formie testu 

polegały na odgadnięciu tytułów, dokończeniu bądź uzupełnieniu 

tekstów. Zwycięzca konkursu, którym został Darek, poprawnie 

odpowiedział na blisko 90% pytań. Wykazał się więc dużą wiedzą w tym 

zakresie.  W ramach nagrody otrzymał  drobne upominki w postaci 

kosmetyków. 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 



Dnia 13.01.2021 roku udaliśmy się na drugi rajd pieszy po 

okolicach Szubina. Tym razem trasa wiodła przez okoliczne lasy do 

miejscowości Grzeczna Panna. W zimowej scenerii pokonaliśmy kilka 

kilometrów. Celem naszego rajdu była popularyzacja aktywnego 

spędzania czasu  wolnego i turystyki pieszej.  Po zakończonym marszu 

czekało na nas ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski i gorąca herbata. 

Organizatorami rajdu był Pan Tomasz Staroń i Karol Roj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Roj 

 

3. 

Trening Nordic Walking w warunkach 

zimowych 

 
 

             14 stycznia wychowawcy pan Adam Kulczyk oraz pan Daniel 

Wypych zorganizowali wyjazd do Wąsosza aby przeprowadzić trening 

Nordic Walking w warunkach iście zimowych. Po intensywnej 

rozgrzewce ruszyliśmy malowniczą trasą na nasz trening. Warunki tego 

dnia były utrudnione przez dość niską temperaturę oraz lekkie opady 

śniegu. Natomiast miejsce, które wybraliśmy do działania okazało się 

przepiękne jak również ekscytujące, ponieważ na naszej drodze 

spotkaliśmy dzika, który przemykał po pobliskich polach. Na 

zakończenie wypiliśmy gorącą herbatkę z cytryną i pełni wrażeń 

wróciliśmy do placówki. W treningu udział wzięli Dariusz Grządziel 

oraz Paweł Szachnitowski. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

4. 



 

 

 Ponieważ tegoroczna zima nas 

rozpieszcza, a puch śnieżny nie 

odpuszcza, postanowiliśmy umożliwić 

wychowankom nabycie kolejnych, 

nowych doznań i doświadczeń 

związanych z atrakcją jaką jest kulig. 

Korzystaliśmy z zaprzęgów konnych, a 

jazdę umilali dowcipkujący powożący. 

Po około godzinnej rozrywce można było 

ogrzać się przy ognisku i usmażyć 

kiełbaski czy zjeść pieczone ziemniaki. 

Mam nadzieję, że czas spędzony w tak 

pięknej, zimowej aurze pozostanie w 

pamięci wszystkich uczestników, a 

kolejna zima pozwoli powtórzyć tą 

przygodę.  

Wyjazd odbył się 14 lutego 2021r. a brało w nim udział 3 

wychowanków i 4 pracowników zakładu. Przy okazji DZIEŃ 

ŚWIĘTEGO WALENTEGO  świętowaliśmy z atrakcjami. 

Ewa Hałas 

5. 

Ponownie w badmintona 
 

              Po udanym turnieju deblowym wychowankowie i pracownicy 

placówki spotkali się ponownie na badmintonowym korcie,  by tym 

razem sprawdzić się w rywalizacji indywidualnej.  W zawodach 

wystąpili  dwaj wychowankowie Paweł i Adrian i przyznać trzeba, że 

napsuli dużo krwi doświadczonym pracownikom. Ostatecznie w finale 

spotkali się wychowawca Arek i wychowanek Paweł, a spotkanie po 

zaciętej rywalizacji zakończyło się zwycięstwem tego starszego  (2:1 w 

setach). Trzecie miejsce wywalczył 

wychowawca Tomek.  

Wychowankowie  grają coraz lepiej i 

kto wie, może w kolejnej rywalizacji 

to oni będą górą. 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 
              



                                                              Dzień Kobiet 
W poniedziałek 8 marca  panie obchodziły swoje święto. Z tej 

okazji w auli odbyła się specjalna uroczystość. Po kawce, ciasteczku i 

okolicznościowych życzeniach  przyszła pora na część nieoficjalną. 

Naszym  bohaterkom zaproponowaliśmy udział w specjalnym festynie. 

Składał się on z czterech konkurencji, a uczestniczące w nim panie 

podzielone zostały na dwie rywalizujące z sobą drużyny.  Za zwycięstwo 

w poszczególnych konkurencjach  w ramach nagrody  wybierano  

piosenkę,  którą prezentowano  na dużym ekranie.  Zacięta rywalizacja 

trwała do ostatniej konkurencji.  Panie bawiły się pysznie i w radosnych 

nastrojach opuszczały aulę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Wychowanek naszej placówki Adrian Włodarczyk 

zagra w filmie!!! 

To będzie prawdziwa historia !!! 
 

21 i 22 stycznia w Szubinie oraz 

Gdańsku nagrywane były zdjęcia do 

filmu, w którym zagra wychowanek 

naszego zakładu Adrian Włodarczyk. 

Film powstaje w oparciu  o projekt 

współfinansowany ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości – ,, Przez sport do 

praworządności”. 

Adrian opowie w nim swoją 

historię i niesamowitą więź jaką 

nawiązał z Michałem Karmowskim -   

mistrzem 

Polski, 

zdobywcą 

Pucharu 

Polski, 

wicemistrzem Europy, V zawodnikiem 

świata oraz członkiem kadry narodowej w 

kulturystyce, obecnie aktorem, który kiedyś 

odwiedził naszą placówkę…  

Zdjęcia do filmu były nagrywane 

dwa dni. Najpierw w naszej placówce, gdzie 

Adrian opowiedział trochę o swoim życiu i 

pobycie w zakładzie.  Przy nagrywaniu 

pomagali wychowawcy  pan Tomasz Staroń 

oraz pan Daniel Wypych.  Następnego dnia 

wcześnie rano pod okiem wychowawców 

pana Adama Kulczyka oraz pana Daniela 

Wypycha wyjechaliśmy do Gdańska, gdzie kontynuowano scenariusz.  

8. 

 



Nad morzem Adrian odbył wspólny 

trening z Michałem, co było niesamowitym 

przeżyciem. Później zorganizowano 

jeszcze zdjęcia w centrum miasta, nad 

Motławą. 

Wspaniała przygoda, która wywarła 

duże wrażenie na naszym wychowanku. Na 

koniec spotkania Adrian podarował 

Michałowi własnoręcznie namalowany 

obraz w podziękowaniu za okazaną pomoc 

i wsparcie. Były emocje i łzy wzruszenia… 

Najważniejsze jest jednak to, aby 

ukazać, że przy ciężkiej pracy i 

wytrwałości możemy osiągnąć bardzo 

dużo, możemy osiągnąć cel jakim jest wolność i normalne 

funkcjonowanie w społeczeństwie oraz że sport kształtuje charakter oraz 

pomaga osiągać te cele.  

Z niecierpliwością czekamy aż film ukaże się na ekranach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

„JĘZYK JEST MAPĄ DROGOWĄ KULTURY. 

MÓWI CI SKĄD LUDZIE POCHODZĄ  I DOKĄD ZMIERZAJĄ.”  

 RITA MAE BROWN 

POPRAWNA POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ 

 
 Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, w 

czasie panującej obecnie kultury obrazkowej, jest koniecznością. To, co 

dawnej w edukacji stawało się normą, dziś stanowi nie lada 

pedagogiczne wyzwanie. Dlatego też należy doskonalić umiejętność 

świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną wśrod młodego 

pokolenia; jest to bowiem przejaw naszego patriotyzmu. 

Na świecie każdego roku 21. lutego obchodzi się Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego. Z tej okazji właśnie zorganizowano dla naszych 

podopiecznych Konkurs poprawnej polszczyzny. Uczniowie mieli za 

zadanie rozwiązanie testu z zakresu prawidłowego posługiwania się 

językiem polskim, czyli m.in. w zakresie poprawnej odmiany, znajomości 

form frazeologizmów, prawidłowego stosowania dat. Konkurs odbył 

się  24. lutego 2021 w naszej szkole. W potyczkach językowych najlepszy 

okazał się Paweł Szachnitowski. 

Miejmy nadzieję, że propagowanie kultury naszego pięknego języka 

ojczystego, stanie się dobrym obyczajem nie tylko wśrod dorosłych, ale 

także wśród młodszych Polaków. 

Joanna Stefaniak-Szmyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 



Wyjazd na narty do Świeradowa Zdrój 

 
                    W piątek 19 lutego wychowankowie Adrian Włodarczyk 

oraz Paweł Szachnitowski wyjechali do Świeradowa Zdrój aby 

zaczerpnąć świeżego 

powietrza i poszusować na 

nartach. W ciągu trzech dni 

poza placówką chłopacy 

doskonalili jazdę na nartach, 

delektowali się pięknym 

zdrojowym klimatem, 

zażywali kąpieli 

słonecznych na stoku oraz 

zwiedzali tą urokliwą 

miejscowość. Wieczorami 

oddawaliśmy się emocjom 

podczas gier stolikowych. Mimo wielu obostrzeń, udało nam się 

zrealizować cele wyjazdu:, 

czyli bezpiecznie 

,,pośmigać” na nartach i 

naładować akumulatory 

pozytywną energią. Wyjazd 

zorganizowali wychowawcy 

pan Adam Kulczyk oraz 

Daniel Wypych, a nad 

całością czuwał Dyrektor 

Zakładu pan Sebastian 

Hałas. Pełni wrażeń 

wróciliśmy do placówki. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również odwiedzimy Świeradów 

Zdrój. 

 

Daniel Wypych 

 

 

 

 

11. 

 

 
 W niedzielę 24.01.2021 roku wyjechaliśmy z wychowankami P. 

Szachnitowskim,     D. Grządzielem i A. Włodarczykiem do Bydgoszczy. 

Celem naszej wyprawy był Myślęcinek i znajdujący się na jego terenie 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku, który jest popularnym miejscem 

rekreacji mieszkańców Bydgoszczy. Pogoda nie była dla nas łaskawa, 

cały czas padał śnieg. Przyzwyczajeni do takich warunków pokonaliśmy 

spacerem ponad 7 kilometrów alejkami parkowymi. Po drodze 

widzieliśmy stok narciarski, polanę z miejscem na koncerty zwaną 

„Różopolem”, lunapark, stadninę koni, ogród fauny polskiej i ogród 

botaniczny. Niestety większość tych obiektów była nieczynna ze 

względu na panującą pandemię. Potraktowaliśmy nasz spacer jako 

rekonesans obiecaliśmy sobie, że powrócimy tu na wiosnę, gdy będzie 

cieplej oraz uporamy się z COVID – 19. W spacerze towarzyszył nam 

wychowawca D. Wypych i strażnik M. Pietrzak. 

 

 

Adam Kulczyk 

 

 

 

 

 

 

 

12. 



Turniej badmintona 

  W środę 20 stycznia rozegrany został deblowy turniej 

badmintona. Uczestniczyli w nim pracownicy i wychowankowie 

zrzeszeni w zakładowym UKS MOASEK. W  sumie do zawodów 

przystąpiło pięć par, które rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z 

każdym”.  Poszczególne mecze były bardzo wyrównane a o zwycięstwie 

w większości przypadków decydował trzeci set.  Ostatecznie najlepszą 

parą okazała się ta złożona z wychowanków  Pawła i Adriana. Kolejne 

miejsca zajęli panowie Jacek i Daniel oraz Tomasz i Marcin. Każda 

ekipa otrzymała drobną nagrodę a zawody toczyły się w bardzo miłej 

atmosferze. Powtórka za rok mile widziana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Siuchniński 

13. 

Zajęcia z przyszywania guzików 

 
Podczas zajęć internatowych w dniu 12.01.2021r. 

Wychowankowie naszej placówki pod opieką wychowawcy p. Jacka 

Dudy uczyli się przyszywania 

guzików.  

Zajęcia miały na celu 

zapoznanie wychowanków ze 

sposobem przyszywania guzików 

z czterema dziurkami i na stopce, 

rozwijanie sprawności, 

manualnych,  rozwijanie 

wrażliwości estetycznej. 

W pierwszej części zajęć 

wychowankowie zostali 

zapoznani z rodzajami 

guzików jak również z 

przyrządami służącymi do ich 

przyszycia. Następnie 

podopieczni stworzyli plan  

działania tzw. plan 

technologiczny. Po krótki 

instruktażu przeprowadzonym 

przez wychowawcę, 

wychowankowie przystąpili 

do działania. Zajęcia 

przebiegły w miłej atmosferze z dużym zaangażowaniem wychowanków. 

 

 

Jacek Duda 

 

 

 

 

14. 

 



W dniu 22.12.2020r. o godz. 

19.00 na stadionie miejskim w Szubinie 

odbyła się I edycja Biegu Świątecznego. 

W wydarzeniu udział wzięli 

wychowankowie  ZP-MOAS pod opieką               

Pani Ewy Hałas, oraz Panów Marka 

Bociana i  Karola Roj. Trzech 

uczestników ruszyło ze startu, by 

pokonać dystans 8 tyś. metrów. 

Pogoda dopisywała do czasu, od 

piątego kółka zerwała się ulewa i 

walczyliśmy również ze złą pogodą. 

Czuliśmy się dosłownie jak „ryby w 

wodzie” i  dotarliśmy do mety z 

założonym celem. Przemoczeni, 

trochę zmęczeni, ale bardzo 

zadowoleni wróciliśmy do placówki, 

gdzie czekała na nas pyszna kolacja.  

 

 

 

 

 

 

Karol Roj 

15. 

 

SPORTOWE  POWITANIE  2021  ROKU 
 Dzień 1 – go stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy w naszej 

placówce bardzo aktywnie, poszliśmy do pobliskiego lasu i odbyliśmy 

trening Nordic Walking. Uczestnikami pierwszego spaceru z kijami w 

nowym roku byli: wychowanek Dariusz Grządziel, pracownik ochrony 

Przemysław Fundalewicz  i wychowawca Adam Kulczyk. Dzięki  

włączonej aplikacji treningowej mogliśmy pochwalić się, że trening trwał 

1 godzinę i 10 minut w tym czasie pokonaliśmy dystans 7 kilometrów i 

300 metrów oraz spaliliśmy 847 kcal. Po zakończeniu  treningu w 

dobrych nastrojach, dumni z osiągniętego wyniku wróciliśmy do 

zakładu. Wychowanek Darek Grządziel za właściwą postawę podczas 

spaceru i umiejętność obsługi aplikacji w telefonie otrzymał drobny 

upominek.  Mam nadzieję, że tak jak w poprzednim roku, dalej będziemy 

kontynuować tą formę aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach  

realizacji programu rekreacyjno – sportowego „Nordic Walking – marsz 

po zdrowie”.  

                                                                                Adam Kulczyk 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 
16. 
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