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 Nr 1 Wrzesień, październik 2011 

Pismo Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  Nr 3 „Dom na Trakcie” 

im. prof. Stanisława Jedlewskiego. 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Minister 
Edukacji Narodowej rokiem "Szkoły z Pasją". Z okazji jego 

rozpoczęcia życzymy wszystkim Uczniom  
i Nauczycielom, aby nauka była dla nich wspaniałą 
przygodą.  
Wam, Drodzy Uczniowie, życzymy, aby nauka nie była 

tylko trudnym obowiązkiem, ale przede wszystkim dawała 
satysfakcję ze zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. 

 
Redakcja  

 

 

O naszym piśmie 

Nazwa pisma „Quo vadis” pochodzi z języka łacińskiego i w tłumaczeniu znaczy: „dokąd idziesz?”. 

Taki tytuł nosi znana powieść Henryka Sienkiewicza i film oparty na tej lekturze.Odwołuje się on do 

słów Quo Vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?), wypowiedzianych według legendy, przywołanej 

również w powieści, przez apostoła Piotra do Chrystusa. 

Ponieważ pismo jest skierowane do Was wychowankowie, pragniemy wytłumaczyć skąd pomysł na 

taki tytuł. Nasz Ośrodek znajduje się przy Trakcie Lubelskim, a trakt to 

inaczej droga. A drogą się podróżuje – idzie lub jedzie. Wy też jesteście w 

drodze: do dorosłości. Zdarza Wam się błądzić, schodzić na manowce. 

Chcielibyśmy, żeby ten tytuł skłonił Was do chwili zadumy – dokąd 

zmierzam, co chcę osiągnąć. Życzymy udanych wyborów życiowych! 

(red. B.W.) 
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Co nowego w nowym roku  

Doszło do nas kilku nowych nauczycieli i nawet przyszedł czas na zmianę  

pedagoga  - pan Bogdan odszedł do pracy w grupie czwartej, a nowym 

pedagogiem został pan Sebastian Rudnicki. 

Religii w tym roku będzie uczył Pan Paweł Tytko, pan Adam Tołwiński - j. angielskiego, a pani                           

Hanna Tomaszewska  j. niemieckiego.   

Wróciła już do nas Pani Marta Kabala– Alzuszczak, polonistka.  Z opowieści wydawała się ostra, ale 

tak nie jest.  Wystarczy jej nie denerwować i  jest w porządku . Wracając do tematu: mamy w 3 

klasie nowy przedmiot  „wychowanie dla bezpieczeństwa”,  a prowadzi  go pan Zbigniew 

Raczkowski. 

Oczywiście najwięcej doszło nam koleżanek i kolegów .                                                                              

           

MAM NADZIEJĘ, ŻE TEN NOWY ROK SZKOLNY BĘDZIE DLA NAS WSZYSTKICH 

PRZYJEMNY I BARDZO FAJNIE UDANY . 

Kucharska Barbara 

 

Co nowego w klasie drugiej? 

 

W sumie to nic radykalnego się nie zmieniło, mamy trzy 

nowe osoby w klasie. Z Karolem, Przemkiem i Martą jest Nas 

14. Pan Piotr pod bacznym okiem obserwuje swoją klasę. 

Klasa jest bardzo zgrana i bardzo dobrze się w niej czujemy. 

 

Oliwiaaa;) 
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Co nowego w 2011/12 w klasie 3a 

Na samym początku roku szkolnego zapowiadało się, że wszystko 

będzie dobrze. Lecz po niedługim czasie w pierwszym miesiącu nauki 

musiała odejść nasza koleżanka. Ale nie tylko o tym chcę Wam napisać. 

Doszły też do nas nowe osoby, pierwszy był Rafał Burkowski, któremu 

jednak nie spodobało się bycie w naszej klasie lub ogólnie w całej 

szkole. Na jego miejsce jest teraz kolega przeniesiony z klasy 3b Michał 

Szymański. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy musieli się żegnać już z żadnymi osobami i 

dotrwamy wszyscy do samego końca roku. Wyjdziemy stąd wszyscy z uśmiechem na 

twarzy i trzymanym w ręku świadectwem ukończenia 3 letniej nauki w naszym gimnazjum 

.  

Urszula Kudzia 

Witam! Nazywam się Michał, jestem nowym uczniem w tym MOS-ie i dopiero zapoznaję się z nim od 

środka. Chodzę do klasy  III a. Wydaje mi się, że już czuję klimat panujący w tym Ośrodku . Jestem  

szatynem  i mam  brązowe oczy, ciemniejszą karnację, nie jestem najwyższy. Słucham głównie muzyki 

alternatywnej, ale nie ograniczam się tylko do niej. 

 

Klasa I 

Siemaneczko;]]] 

Jestem nową uczennicą klasy pierwszej. Razem ze mną do ośrodka przyszło wiele nowych 

osób, które Wam się przedstawią. Jesteśmy nowi i dopiero się poznaliśmy wszyscy. Klasa 

pierwsza bywa różna , jest czasem zabawnie a czasem nie bardzo, bo potrafimy być 

nieznośni. Liczę na to że wkrótce będzie dobrze i razem dotrwamy do trzeciej klasy. Kochani 

nauczyciele- DAJCIE NAM SZANSĘ. 

 W Ośrodku czujemy się różnie. Jest całkiem dobrze. Lubimy wychodzić na spacery, grać w 

koszykówkę, zajęcia w pracowni komputerowej. Nauczyciele i wychowawcy dają się lubić, 

mamy nadzieję że z wzajemnością. 

Kamila Dłużny;]]] 

Cześć, nazywam się Paulina mam 15 lat chodzę do 1 klasy gimnazjum. 

Przyjechałam do Ośrodka 1 września 2011roku. bardzo mi się tu podoba. 

Jestem w II grupie.  Moje zainteresowania - lubię słuchać muzyki oraz grać na 

komputerze. 

Są tu bardzo fajni i wyrozumiali wychowawcy. 
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Cześć nazywam się Żaneta mam 14 lat, chodzę do klasy 1 gimnazjum. Przyjechałam do 

ośrodka 15.09.2011r. Interesuję się muzyką.  

 `    Siema! 

Mam na imię Magda, mam skończone13 lat, jestem z Targówka. Przyszłam 

tutaj do Ośrodka 1 września 2011r. Chodzę do pierwszej klasy i jestem w II 

gr.Interesuję się fajną muzyką np. Hip-Hop oraz lubię siedzieć na Internecie 

albo grać w różne gry. 

Mam na imię Łukasz, mam lat 15,przyjechałem z Śrudborowa do pierwszej 

klasy.  Interesuję się samochodami i piłką nożną .Lubię grać na komputerze. 

Mam pięć sióstr i jednego brata - dopiero  się  urodził. 

 

Michał Augustyniak 

Lat13 

Lubię gry  

Najbardziej z gier lubięMinecraft 

Nazywam Się Piotr. 

Mam Lat 14. 

Lubię grać na komputerze. 

Lubię grać w piłkę nożną. 

 

Nazywam się Bartek Pluciński mam 14lat, mieszkam w  Otwocku w D.D. Jestem wysoki i 

lubię sport:grać w piłkę nożną i biegać.  Chodzę do klasy 1 gimnazjum  w Warszawie w 

„Domu na Trakcie”.  Do szkoły przyszedłem 1 września, jestem w 5grupie. 

Nazywam się  Rafał Gawryś. 

Mam lat 15. 

Mieszkam  Warszawie- Radość na  Zbójnej Górze. 

Sport: piłka  nożna. 

Interesuje się: samochodami, motorami , qaudami. 
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W Ośrodku działa wiele kół zainteresowań.Zapraszamy 

do uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

 

 - prowadzi p. Krysia Chmura w 

poniedziałki 

 

 

 

najlepszą kucharką  wśród wychowawców  

w Ośrodku jest p. Ewa Kalita; zajęcia koła 

odbywają się w środy 

 

 p. Jurek Płużański 

 

 

 

 

prowadzi p. Piotr Witul we wtorki 

 

 

na których powstaje ta gazetka;  

spotkania  odbywają się  

w środy z p. Bożeną Wieliczko 
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20-lecie współpracy polsko-niemieckiej 

1 września przed wyjazdem na wycieczkę  

uroczyście świętowaliśmy  

20-lecie współpracy między naszym Ośrodkiem 

    a Domem Dziecka 

w  Menden. Aby uczcić tę chwilę,  zasadziliśmy żywy dowód pamięci  

- wierzbę.Liczymy na to że współpraca przetrwa następne 120 lat. 

Urszula Kudzia 

 

 

 

 

 

 

 

Rozgrywki Ligi  

Nasza drużyna piłkarska pod  opieką pana Jurka Płużańskiego  

uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej. Ośrodek 

reprezentują: Mateusz  Nowowiejski  Łukasz Wolak, Karol  

Kędziora, Mateusz Zieliński, Karol Kamiński  Łukasz  

Włodarczyk, Łukasz Grzechnik,  Rafał Gawryś. Do tej  pory 

rozegraliśmy sześć meczy. Graliśmy z placówkami z ulic: 

Dolna Bonifacego ,Patriotów,  Brożka. Z tymi drużynami przegraliśmy. Wygraliśmy 

mecz z chłopcami z ulicy Osowskiej. Królem strzelców  był Karol  Kędzior. 

 Karol Kamiński 

                                                                                                                                   i Mateusz Nowowiejski 
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WYCIECZKA NA MAZURY!!! 

Nowy rok szkolny zaczął się w sposób inny niż zwykle. Zamiast 

uroczystego  rozpoczęcia roku szkolnego wyjechaliśmy na 

wycieczkę na Mazury wspólnie z przyjaciółmi z Menden .  

W pierwszy dzień wycieczki zwiedzaliśmy Park Dzikich 

Zwierząt w Kadzidłowie. Widzieliśmy dużo przeróżnych 

zwierząt min. owca czarna , kozy, psy, sarny, łosie, dzikie wilki, 

przeróżne ptaki, m.in. orzeł bielik, puchacze. Atrakcyjne było to że mogliśmy miedzy 

tymi zwierzętami chodzić, głaskać  je oraz karmić .  

 

Ciąg dalszy pierwszego dnia  

Następnie po zwiedzaniu rezerwatu dzikich 

zwierząt, ruszyliśmy wszyscy do Mikołajek, gdzie 

płynęliśmy statkiem. Cała trasa od początku trwała 

półtorej godziny czyli w jedną i drugą stronę po 45 

minut. Po całym dniu wrażeń i poznanych przez nas bardzo ciekawych nowych 

miejsc w końcu dotarliśmy do miejsca gdzie mieliśmy spędzić jeszcze całe trzy 

dni, nie wiedząc jakie nas czekają jeszcze wycieczki przygotowane przez 

wychowawców . O reszcie dowiecie się na następnych stronach naszej gazetki . 

Urszula Kudzia 

 

 

Panorama Mikołajek . Zachęcam do wypoczynku w tym miejscu . 
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Dzień drugi wycieczki 

2 września zwiedzaliśmy klasztor w Świętej Lipce. Bardzo nam się podobało 

wnętrze kościoła.  

 

 

                                     Wnętrza kościelne 

 

Pan Jurek i koledzy z Niemiec przed kościołem w Świętej Lipce. 

 

Stamtąd pojechaliśmy zwiedzać fortyfikacje Hitlera z czasów drugiej wojny 

światowej w Gierłoży. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała nam o 

historii tych miejsc, mogliśmy zwiedzać bunkry i siedzibę Hitlera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy  

 

Wszyscy podpieraliśmy patykami resztki fortyfikacji – pani przewodnik 

powiedziała nam,że jeśli zrobi to dziewczyna, to znajdzie jedynego na całe 

życie chłopaka , a jeśli chłopak, to znajdzie swoją dziewczynę.   

 

 

 

 

To jest zamek w Reszlu  który był następnym miejscem które 

zwiedzaliśmy. W tym miasteczku oglądaliśmy także katedrę i Rynek. 

 

Dorota Żuk 
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Trzeciego dnia wycieczki 

osoby, które pojechały na 

Mazury były na spływie 

kajakowym . Płynęliśmy Rzeką Krutynią , cała trasa którą 

mieliśmy pokonać miała 12 km.  Po drodze jeden nasz kajak 

miała wypadek - przewrócił się razem z naszymi kolegami, 

Danielem Dąbrowskim i Damianem Kaczmarczykiem. Niektóre 

osoby, które dopiero  uczyły się pływać kajakiem, nabawiły się 

niezłych bąbli na dłoniach . Naszego niemieckiego kolegę 

Marwina pogryzły osy i niestety musieliśmy wzywać 

pogotowie, przez to musieliśmy zrobić mały postój . 

 

 

Po powrocie ze spływu mieliśmy jeszcze czas aby obejść dookoła 

nasze jezioro w Rynie a później zdążyliśmy się nawet wykąpać 

ponieważ pogoda 

na wycieczce była 

wspaniała .  

 

Urszula Kudzia 
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Dwugłos  - wycieczka Do Niemiec 

Od dni 09.09. 2011 - 16.09.2011 uczestniczyłam w wycieczce do Niemiec. Było bardzo fajnie, 

zwiedziłam dużo rzeczy (m.in. katedrę w Kolonii)  i oczywiście chociaż kawałek kraju. Mieszkaliśmy w 

schronisku w Hagen.  Spotykaliśmy się z kolegami z Domu Dziecka w Menden. Pojechali z nami:  pan 

Piotr Wojtyła i pan Jurek. Kosiorek  Z wychowanków pojechali ; Ja, Ola. Łukasz, Konrad, Daniel, Karol . 

Jechaliśmy bardzo długo z Polski do Niemiec -  17 godzin , a  z powrotem  14 – 15 godzin.  Było bardzo 

fajnie, byliśmy w dwóch wesołych miasteczkach i  na basenie. Bardzo mam miłe wspomnienia z tej 

wycieczki  i chciałabym tam wrócić. 

                                                                                                  Ewa  Swoboda  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 9 do 16 września  2011r. wybraliśmy się z wychowawcami na wycieczkę no Niemiec. 

Zwiedzaliśmy wiele  ciekawych rzeczy miedzy innymi  Katedrę świętego Piotra i Najświętszej Marii 

Panny w Kolonii. Archikatedra to największy i najważniejszy kościół  niemieckiej Kolonii.  Ta siedziba 

arcybiskupstwa kolońskiego istnieje  od 313 roku (w latach 313-782 biskupstwo, od 795 

arcybiskupstwo). Budowa obecnej świątyni rozpoczęła się w 1248 i trwała z przerwami ponad 600 lat 

do 1880r. . Katedra kolońska ma 144 m długości i 86 m szerokości, oraz wieże o wysokości 157,38 m.  

Zwiedziliśmy także  Menden, Kolonię, Hagen  i okolice z, których pochodzili nasi zaprzyjaźnieni  

Niemcy. Zabrali nas na wielkie wesołe miasteczka i na basen. Widzieliśmy wiele naprawdę ciekawych 

rzeczy… 

Spotkaliśmy się także z panią Dyrektor Stowarzyszenia Wymiany Polsko – Niemieckiej oraz  

z dziennikarzami, którym udzielaliśmy wywiadów. Ola Pośnik 


