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 Nr 3 styczeń, luty 2011 

Pismo Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  Nr 3 „Dom na Trakcie” 

im. prof. Stanisława Jedlewskiego. 

Walentynki :*  

       14 Luty 

 

 
 

 

 

Pragnę Ci oddać całą duszę swą, 

Pragnę Ci oddać całe serce swoje 

Oddam Ci to wszystko w zamian za Ciebie, 

Oddam Ci nawet całego siebie, 

Bym już nigdy dziewczyno 

nie mógł żyć bez Ciebie.  

W imię prawdziwej miłości…     Tala ^^ 
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Siemankooo ! 22 grudnia odbyła się uroczysta Wigilia …  

Przed Wigilią odbyły jasełka na temat narodzin Pana Jezusa, Nasze 

aniołki występowały za parawanem (teatrzyk cieni ) 

Po przedstawieniu podzieliliśmy się opłatkiem i 

składaliśmy najszczersze życzenia  

P. Jurek  Wieliczko był Mikołajem …              

Każda z grup musiała zaśpiewać  kolędę by dostać słodką paczkę z 

biedronki ^^ 

Były baaardzo pyszne potrawy  m.in. łazanki , bigos, pierogi z kapustą i 

grzybami oraz inne pyszności … Ten dzień jest wyjątkowym dniem w 

naszym ośrodku. Każdy zapomina złe chwile, wybaczamy sobie wiele 

nieprzyjemnych sytuacji , oczywiście każdy był pięknie ubrany. 

Przyjechało także wielu gości: byli pracownicy, dawni 

wychowankowie…  

Ten Dzień dla każdego z nas był bardzo wyjątkowy nawet ja starałam 

się być miła dla wszystkich, zwłaszcza że na drugi dzień wyjeżdżałam 

do Domu …                          

Taaaluchaaa ^^ 
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Oto fotorelacja z Wigilii 

 

 

 

 

 

Dziewczęta, które występowały w Jasełkach 

 

 

 

 

 

 

Wspólna kolacja… 

 

 

 

 

 

…i wspólne zdjęcia 

przy choince. 
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Cześć. ; ) Nazywam się Oliwia ale to już pewnie 

wiecie. ; ) Opowiem Wam o pierwszym 

semestrze w I klasie Gimnazjum numer 110.  

Wychowawcą naszym jest pan Piotr Opara. 

Jesteśmy w zasadzie wszyscy nowi. Początki jak 

to początki nigdy nie były łatwe szczególnie że 

Tala, Zielu, Żyłka, Adaś, Grzesiek oraz Adrian        

( niestety juz go nie ma w naszej placówce ) 

przyszli z jednej placówki i się znali. Przełamać 

lody było ciężko jednak się w miarę dogadujemy, jesteśmy obecnie 

„zorganizowaną grupa przestępczą „ a tak bardziej poważnie nie idzie nam 

najlepiej w nauce ale jakoś jednak leci… Mam nadzieje że w przyszłym 

semestrze pójdzie nam lepiej.  Najlepszą średnią w klasie otrzymali: B. Żyła; 

O. Malinowska ; E. Swoboda. Mojej klasie życzę sukcesów w II semestrze.                                                                                                

3 klasom życzymy udanych egzaminów.        

O. K. Malinowska  klasa I      

                                                                                                                                                         

Podsumowanie pierwszego półrocza w klasie drugiej  

* 

Nasza klasa liczy trzynastu uczniów – dwie osoby w 

ciągu pierwszego półrocza pożegnaliśmy. Osiągamy 

przeciętne wyniki w nauce, nasza średnia to 3.24. 

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła Agnieszka Kalisiak 

(4.21) . Drugie miejsce ma Ula Kudzia (ja) , a trzecie 

Angelika Szczęsna. Z chłopców najlepsze wyniki w 

nauce osiąga Bartek Miastowski.  Najlepszą ocenę z 

zachowania  ma Agnieszka Kalisiak. W klasie bardzo 

się lubimy, pomagamy, wspieramy. Po prostu od 
początku poprzedniego roku jesteśmy bardzo ze sobą 

zżyci .  

 
 

 

Część naszej klasy 

z wychowawcą 

panem Marcinem 
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   Zakończenie I semestru w klasie 3a   

W naszej klasie 3a najwyższą 

średnią pochwalić może się 

Kamila Dołubizno, która uzyskała 

najwyższe wyniki  w nauce .  Jej 

średnia ocen wyniosła 4,42 i była 

to najwyższa średnia w szkole. 

Drugie miejsce uzyskałam Ja ze średnią 4,07. Trzecie miejsce zajął Adrian 

Strzelczak ze średnią 3,79. Średnia klasy wyniosła 3,20 - i nie była to najwyższa 

średnia klasowa w szkole. Najlepszą ocenę z zachowania w naszej klasie ma 

Monika Gocławska i była to ocena dobra.  Mam nadzieje, że w drugim 

semestrze a zarazem na koniec roku szkolnego będziemy mogli się pochwalić 

równie dobrymi wynikami.   

                                                           Julietta    

 

   

Nasze wyniki 
 

Zakończyło się  I półrocze -  najlepsze wyniki w klasie 3B 

uzyskał Jakub Korab ze średnią 3.85. na drugim miejscu 

był Kamil Tomasik ze średnią 3.64 a na trzecim miejscu 

Angelika Smutkiewicz która miała średnia 

3.57.Natomiast średnia naszej klasy wyniosła 

3.35.Cieszymy się i czekamy na lepsze oceny w II 

Semestrze  =) 

 

Kamil Tomasik 
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17 stycznia odbył się pierwszy turniej 

trójek koszykarskich. W turnieju 

uczestniczyło 7 drużyn ,  w tym 2 

nasze:  pierwszą prowadził p. Piotr  

Witul,  drugą p. Bartek  Gaik. Oprócz 

nas wystąpiły drużyny z Ośrodków: z ul 

OSOWSKIEJ, BARSKIEJ, PATRIOTÓW, 

Ośrodek „Jędruś” z Radości i Dom 

Dziecka „Chata”. Mecze sędziowali p. 

P. Wojtyła i p. J. Płużański. 

Pierwszemiejsce zajęli chłopcy z 

OSOWSKIEJ,  a drugie miejsce zajęli 

nasi chłopcy z DOMU NA TRAKCIE  - 

drużyna starszych wychowanków. 

Najlepszym zawodnikiem był  Łukaszek z MOS „Jędruś” .  

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody, drużyny dyplomy, a zwycięzcy puchary  .  

                                                                                                                                  B. Kucharska  

 

 

 

 

W Pierwszym Turnieju Trójek Koszykarskich w „Domu na Trakcie” wystawiliśmy dwie drużyny .W 

młodszym składzie zagrali Mateusz Zieliński, Mateusz Majczak, Bartosz Żyła oraz p. Bartek Gaik, a 

starszy skład reprezentowali Damian Zachara, Kuba Korab, p. Piotr Witul i oczywiście Rafał 

Buraczewski,  który został zdyskwalifikowany już w drugiej połowie pierwszego meczu za bójkę z 

zawodnikiem z MOW - u na Patriotów. Nasza młodszy skład zajął szóste miejsce, starszy skład zajął 

drugie miejsce. Wszyscy dostaliśmy dyplomy i puchary. 

ADAM NAMĘCKI 

        Zawodnicy z naszego Ośrodka z opiekunami.                         Dziewczyny tym razem nie startowały,  

                                                                                                                        ale pomagały na zapleczu imprezy. 

 

Najlepsza 

zawodnik 

turnieju 
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Chłopcy o zwycięstwo walczyli jak lwy. 

 Możecie to obejrzeć na zdjęciach. 
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3 stycznia 2011 Ewa zaczęła  piętnastkę ;) 

Dostała 15 bardzooo mocnych klapów na Pupę ^^ 

Zjadłyśmy Pyszny tort który Ewa pokroiła sama ;) 

Nasza koleżanka była bardzoo zadowolona ze nie zapomniałyśmy o jej URODZINKACH !! 

                                                                                                                                                    Talucha ^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W styczniu dziewczyny z grupy drugiej wraz z Panią Różą pojechały do 

centrum Warszawy obejrzeć iluminacje świąteczne .  

Byłyśmy na Starówce , krakowskim przedmieściu i Nowym świecie . 

Wycieczka była bardzo czarowna ,  poznałyśmy Warszawę od jej bardziej urokliwej strony .  

A o to kilka zdjęć z naszej wycieczki  . 

Ula Kudzia : 
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Tymczasem w grupie Pierwszej. 

 

Jesteśmy właściwie wszystkie nowe, opowiem Wam dzisiaj o pracy w naszej grupie. Grupa nasza 

liczy 11 dziewcząt . Wychowawczyniami naszymi są pani K. Chmura, E. Kalita oraz B. Wieliczko. 

Wychowawcy  twierdzą że jesteśmy trudną grupą ale dajemy radę. ; ) Fotorelacja z życia grupy.                                                                                

Urodziny Ewy.  

 

 

 

 

                                                                                                                    Andzia artystka  

 

                                                             

Leniuchy. :P 

  

   

                                                            

                                                                                                        Porządki świąteczne.                            

 

 

 

 

Wigilijnie. W towarzystwie grupy IV. 

  

 

 

Aniołki, które robiłyśmy  

na zajęciach plastycznych z p. Krysią 

O.K. M 
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W Dniach 25, 26, i 27 luty odbywały się w naszej szkole egzaminy próbne trzecich klas gimnazjum  

Pierwszego dnia pisaliśmy egzamin  humanistyczny - był on bardzo łatwy.   

Drugiego dnia pisaliśmy egzamin matematyczno- przyrodniczy  (dosyć trudny), a trzeciego dnia 

pisaliśmy egzamin z języka angielskiego (też dosyć łatwy). Wyniki tego egzaminu poznamy niedługo.  

Liczymy na to że egzamin w kwietniu będzie tak samo łatwy .  

                                                                                                                                     Monika Gocławska  

 

 

Sprostowanie. 

 

Serdecznie przepraszam Julitę Jaroszewską za pominiecie jej w artykule z numeru 2  

o otrzęsinach. Grała wraz z chłopakami w meczu wychowawcy kontra uczniowie. Przepraszam. 

 

O.K. Malinowska 

 

 

Z ostatniej chwili 

Za najlepsze wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego Agnieszka Kalisiak i Julita 

Jaroszewska dostały nagrody finansowe w wysokości 200 zł. 

 

Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego 

Najlepsze wyniki na egzaminie otrzymali: 

Kuba Korab z kl.  3 b – 74 p. 

Maciek Ryczywolski z kl. 3 b – 65p. 

Julita Jaroszewska z kl. 3 a – 65 p. 

Kamila Dołubizno z kl. 3a – 61 p. 



str. 11 
 

Gratulujemy!!! 

Nasza twórczość 

Nie szafuj słowem - przyjaźń 

bo ono znaczy wiele, 

znajomych pełno dokoła, 

nieliczni to przyjaciele. 

Życie razów nie szczędzi, 

kark pochylają cierpienia, 

ten co pomoże powstać, 

wart miana przyjaciela. 

Toczysz swój głaz pod górę, 

on spada prawie na szczycie, 

trzeba zaczynać od nowa 

to syzyfowe życie. 

Człowiek naprawdę życzliwy 

- nie w chwale i brzęku mamony - 

poda swą rękę pomocną 

z kawałkiem chleba na dłoni. 

Poda swe mocne ramię 

i plecy prostować pomoże, 

wesprze cię słowem i czynem, 

na nim polegać możesz. 

Kto szczęście z tobą podzieli 

i losu zawiłe koleje, 

tak w dobrej jak i złej dobie 

na pewno jest przyjacielem. 

Nie szafuj więc słowem - przyjaźń, 

bo ono znaczy zbyt wiele, 

znajomych pełno dokoła, 

- nieliczni to przyjaciele 

 

                                          Taluś ^^ 
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Gdzie są Ci wszyscy którzy, 

W trudnych  chwilach obok byli? 

I chociaż odeszli, obecność ich czujemy wciąż 

Pod poduszką zalega Twych listów stos, 

Nie dowiesz sie nigdy co to za cios, 

Bo To właśnie Ja , 

Sprawię ze zrozumiesz co powiedziałam   

Gdy spojrzysz w lustro i powiesz : 

- Dwulicowość mi w oczy zajrzała… 

                                          Autor : Oliwia Malinowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czekamy na następne utwory! 

 


