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 Nr 5 maj, czerwiec  2011 

Pismo Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  Nr 3 „Dom na Trakcie” 

im. prof. Stanisława Jedlewskiego. 

 
 

a jeśli wakacje, to…       

 

 

 

Może morze… 

 

góry…         Mazury? 

A jeśli nie, miasto też może być atrakcyjne 

 

 

W numerze także… 

-pożegnania 

- Dzień Dziecka 

- bieg o kapcie… itd. 
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Dnia 27.05 nasz ośrodek dostał 

zaproszenie na 11 majówkę 

organizowaną przez Ośrodek „Jędruś” 

. Nasze dziewczyny Kamila Dołubizno, 

Angelika Szczęsna, Angelika 

Smutkiewicz oraz Aleksandra Pośnik, a  

także  chłopcy Bartek Żyła, Mateusz 

Zieliński, Mateusz Majczak, Łukasz 

Grzechnik, Max Król, Łukasz Suchodolski, Konrad Pytkowski  i Dawid 

Krupa startowali w biegu . Dziewczyny musiały przebiec 1000 

metrów, a chłopcy 1500 metrów. Dziewczyny zajęły pierwsze miejsce, 

a chłopcy piąte. Był też konkurs na piosenkę różną w którym 

startowały Aleksandra Pośnik, Urszula Kudzia, Dorota Żuk i Basia 

Kucharska, a także przedstawiciele innych ośrodków. Mimo dużej 

konkurencji Aleksandra Pośnik zdobyła 3 miejsce, a reszta dziewczyn 

wyróżnienia i dyplomy . Oprócz tego mieliśmy dużo innych atrakcji 

m.in. zjeżdżanie na gumowej zjeżdżalni, przejażdżki konne, mogliśmy 

zjeść sobie watę cukrową lub popcorn. Pyszna grochówka też nas nie 

ominęła. Bawiliśmy się świetnie jak co roku i mamy nadzieję, że za 

rok też tam będziemy . 

Urszula Kudzia 
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Migawki z pikniku w „Jędrusiu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nasze dzielne 

dziewczyny 

 …i chłopcy 

dumny 

trener 
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„Wiedza i umiejętności fundamentem Twej wolności” 

- nasz pokaz na XV Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Naukowego 

„Kopernik”. 

Piknik w tym roku odbywał się 28 maja pod hasłem 
„Wolność”. Prezentowało się na nim ze swoimi pokazami - w 
237 stanowiskach, na 40 000 m wystąpiło 230 instytucji 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych z Polski i zagranicy. 
. Wśród nich wystąpił – po raz pierwszy,  zespół z naszego 

Ośrodka. W jego skład wchodzili: Ewa Swoboda, Sylwia Kowalik, Janusz 

Klociński, Łukasz Grzechnik, Dawid Krupa i Maciek Ryczywolski. Pod kierunkiem 

p. Jerzego Wieliczko przygotowaliśmy cięcie szkła pod wodą, lampę jodową, 

lavalampę, węże faraona i niepalący się papier. Nasz występ cieszył się bardzo 

dużym powodzeniem (szczególnie cięcie szkła pod wodą). Mnóstwo 

zwiedzających zatrzymywało się przy naszym namiocie. Cieszymy się, że 

dostarczyliśmy innym rozrywki i wiedzy. Sami też mieliśmy dużo frajdy 

prezentując swoje umiejętności. Wspierała nas duża liczba osób z Ośrodka: 

pomagały nam p. Ania Kosiorek, p. Marta Mielcuch, p. Małgosia Sokolik, 

Dziękujemy! 
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A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi, 
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat... 

Spójrz w oczy swego dziecka, 
w sercu ci się zbudzi radość, 

której nie zaćmi najsmutniejszy świat. 
 

Julian Ejsmond  

Dzień Dziecka 
Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz dni świątecznych. 
W Polsce obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, podobnie jak w wielu krajach europejskich 
należących kiedyś do bloku krajów socjalistycznych. 
W innych krajach dziecięce święto przypada na na dzień 20 listopada i obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka lub 
Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upamiętnieniem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji 
o Prawach Dziecka w 1989 r. 
Nie znaczy to jednak, że dziecięce święto nie było znane wcześniej.  

Dedykowanie dzieciom szczególnego dnia w kalendarzu początek miało w 1924 roku w 
Genewie, gdy Liga Narodów reprezentowana przez przedstawicieli ponad pięćdziesięciu 
krajów na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną 
Deklaracją Praw Dziecka. 
Przyznanie dzieciom praw, których nie miały do początku dwudziestego stulecia stało się 
przełomem na drodze do uznania dzieci za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa. 
Dzień w kalendarzu poświęcony dzieciom miał uświadamiać i przypominać, że dziecko nie 
jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy gwarantowane Deklaracją Praw 
Dziecka, której preambuła głosiła:  

"Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać 
dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą na nich, bez 
względu na rasę, narodowość i wyznanie - wyspecyfikowane następnie 
obowiązki" 

                                            Przygotowała - Barbara Kucharska  

 

W dniu 1.06.2011 był Dzień Dziecka który  obchodzimy co roku w naszym 

Ośrodku. W tym roku uczono to święto w ten sposób, że były kalambury  -  

jedna osoba pokazywała, a reszta grupy musiała odgadnąć hasło. Druga 

dyscyplina  w kalamburach była podobna -  było rysowane przysłowie, które 

należało odgadnąć. Później było rozstrzygnięcie konkursu plakatów z Dnia 

Ziemi. Następnie dostały nagrody osoby, które brały udział  w  15 Pikniku 

Naukowym. Potem był grill , a później śpiewaliśmy z panem Piotrem Witulem. 

W pikniku brali udział także nasi rodzice i wychowawcy. Nasza impreza 

zakończyła się o godzinie 19.30. Wszyscy byli zadowoleni z tego pikniku i bardzo 

dziękujemy Pani Ani i Pani Marcie. 

                                                                                                Swoboda Ewa  
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A bawiliśmy się świetnie… o czym świadczą niżej przedstawione 

zdjęcia 
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„BIEG O KAPCIE, PANI DYREKTOR NA TRAKCIE.”* 

 

02.06.2011r. odbył się pierwszy  „ bieg na jedną  milę ”zorganizowany przez p. J. Plużańskiego. Z  

Domu Na Trakcie wyznaczoną leśną trasę przebiegło 17 dziewcząt (w tym p. R. Wojtyła , która zajęła 

8 miejsce) oraz 20 chłopców (w tym p. P. Wojtyła – 12 miejsce ). Wśród dziewcząt pierwsze miejsce 

zajęła K. Dołubizno (2 grupa), drugie miejsce A. Smutkiewicz (1grupa), a trzecia była ma mecie A. 

Pośnik (2 grupa). Wśród męskiej części biegaczy pierwsze miejsce wywalczył D. Krupa (3 grupa), 

drugie miejsce M. Zieliński(4 grupa) oraz niewiele gorsze ale ciężko wywalczone trzecie miejsce P. 

Dylan(5 grupa). Mimo że sama dobiegłam na 16 pozycji jestem dumna z moich koleżanek i kolegów. 

Gratulacje Kochani:*  

* Pomysł pana P. Wojtyły. Gratulujemy wyobraźni.  

O.K. Malinowska 

 

 

 

Wzięliśmy udział w konkursie o Warszawie zorganizowanym przez Ośrodek na ul. Brożka.  Niektórzy 

nasi koledzy i koleżanki miedzy innymi Oliwia Malinowska, Ula Kudzia  i Bartek Żyła czytali teksty 

pisane gwarą warszawską przez … Wiecha. Do udziału przygotowywał nas wychowawca p. Leszek 

Mól. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy za udział, a Oliwka uzyskała 3 miejsce za to czytanie. 

Wzięliśmy udział w plakacie o Pradze. Plakat wykonały : Agnieszka Kalisiak oraz ja  . Zrobiłyśmy 

plakat o Wedlu w kształcie serca. W tej pracy pomogła nam  p. Krystyna Chmura.  Wygrałyśmy 

pierwsze miejsce w tym konkursie. Bardzo wszyscy jesteśmy zadowoleni. 

                                                                                                          Ewa Swoboda 
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W  dniu dzisiejszym czyli 2 czerwca 2011 odwiedziliśmy redakcję gazety  

„POŁUDNIE” Przyjął  nas tam Pan Andrzej  Rogiński –redaktor naczelny pisma, 

pokazał nam całą redakcję i opisał szczegółowo jak 

powstaje  ta gazeta.  Wychodzi  ona w  11 dzielnicach  

Warszawy –Bemowo , Ochota , Ursus ,  

 

 

Włochy , Wola , Mokotów , Ursynów , Wilanów ,  Bielany , Żoliborz 

i Śródmieście. Jest  to gazeta bezpłatna,  utrzymuje się z reklam.  

Redakcję odwiedziłyśmy w ramach projektu „Gazetka na 6”, w którym 

bierzemy udział. 

                             Kucharska Barbara 

 

Wkrótce koniec roku szkolnego.  Do końca nie jesteśmy pewni  kto nie zdaje, ale wiemy kto był           

z nami we wrześniu, a teraz już ich nie ma i nie wrócą do naszej klasy.  Z przykrością  stwierdzamy że 

to były następujące  osoby – Adrian Tarasiewicz , Natalia Klimowicz , Karolina  Majszak   

i Justyna Pędzich. Ich już nie zobaczymy w naszym Domu na Trakcie.                                                                                                        

                                                                                   Kucharska Barbara  … 

 

31 sierpnia 2010 spotkaliśmy się w większości, w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii  na Trakcie..  Połowa z Nas czyli trzecie klasy już za niecały 

miesiąc odchodzą. Będzie nam brakowało, atmosfery jaką stworzyliśmy przez 

ten roku.  Żegnamy serdecznie; 

Angelikę Smutkiewicz, Sylwię Kowalik, Kamilę Ostrowską, Edytę Sendor, 

Kamilę Dołubizno,  Julitę Jaroszewska,  Monikę Gocławską,  Martę 

Ignatowicz,  Paulinę Szyszko, Jakuba Koraba, Sebastiana Jaroszka, Macieja 

Ryczywolskiego, Dawida Krupę, Maksymiliana Króla, Kamila Tomasika, 

Łukasza Suchodolskiego, Grzegorza Jaworskiego, Adriana Strzelczaka, 

Rafała Buraczewskiego, Łukasza Bobińskiego, Michała Mazura, Pawła 

Dylana, Dominika Gronkowskiego, Daniela Brzezińskiego, Mateusza 

Majczaka oraz Ukrainę.  

 

Klasy I oraz II ;) 

 

Pan 

Rogiński 

Obszar , w 

którym ukazuje 

się pismo 
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W  Domu na Trakcie poznałem bardzo fajne koleżanki i fajnych kolegów. Dzięki 

pobytowi w domu zrozumiałem swoje błędy popełnione wcześniej ,skończyłem 

gimnazjum. Czas w domu na trakcie spędziłem bardzo sympatycznie ,wyjazdy 

na wycieczki były bardzo fajne. Najbardziej podobała mi się wycieczka do 

Krakowa która była rewelacyjna dzięki  kolegom i wychowawcom. Dzięki 

pobytowi tutaj mam duże szanse na dostanie się do szkoły średniej. 

Wychowawców przepraszam za wybryki i dziękuje za cierpliwość i  za pomoc  w moim wychowaniu.   

Daniel Brzeziński Kl. 3 A 

 

 

Dzięki pobytowi w Ośrodku kończę szkołę !   

Dominik G  

 

W Ośrodku jestem niecałe 3 miesiące.  Myslę,  że jakbym tu nie trafił, mogłoby to się 

skończyć  źle,  bo bym nie skończył szkoły.  Wszystko zawdzięczam wychowawcom 

grupowym, szczególnie panu Leszkowi, pani Ani i pani Dyrektor Orłowskiej, którzy 

pomogli mi w zmienieniu się na lepsze. Dzięki ośrodkowi ukończę 3klasę gimnazjum.  

                                                                                                                                Grzegorz Jaworski 

                                                                                                                                               Kl.3b 

 

Dzięki Ośrodkowi  ukończyłem gimnazjum z pomocą nauczycieli i wychowawców. 

Pomocy takiej, sądzę, że bym nie dostał nigdzie indziej .Poznałem tu też wielu 

znajomych  z którymi utrzymam kontakt przez długi czas. W tym  roku najbardziej 

podobała mi się wycieczka do Krakowa  i właśnie na tej wycieczce poznałem osobę na 

której mi najbardziej zależy i nie chcę jej stracić. 

M. M 
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Moim najwspanialszym  wspomnieniem z ludźmi z Domu Na Trakcie jest 

niewątpliwie wycieczka do Krakowa. Bardzo miło spędziliśmy tam czas , 

pojechała tam bardzo fajna ekipa, która świetnie się dogadywała przeżyliśmy tam 

naprawdę niezapomniane chwile.  

Chciałam bym podziękować moim wychowawcom grupy za ciężką oraz 

żmudną prace którą wkładali we mnie przez trzy lata. Wiem że angażowali się 

z całych sił włączając w to twoje uczucia .  

                BARDZO DZIĘKUJE  

                                     Pani Róży Wojtyle  

                                     Pani Małgorzacie Sokolik 

                                     Pani Bożenie Wieliczko  

                                     Pani Marcie Mielcuch                                                                               

Kamila Dołubizno 

 

W Ośrodku Jestem Niecałe 9 MieSięcy =).Podczas 

pobytu w nim wiele się nauczyłem, Poznałem wielu 

wspaniałych ludzi , których nigdy nie zapomnę. Z 

paroma osobami utrzymam kontakt na długo. Dzięki   

Ośrodkowi ukończę 3 klasę gimnazjum… 

KaMiL ToMaSiK 

Mój pobyt w ośrodku: 

W Ośrodku jestem od początku roku szkolnego, w tym 

czasie nauczyłem się pewnego rodzaju samodzielności, 

która mam nadzieję przyda mi się w dalszym życiu. 

 

Chciałbym podziękować wychowawcom i nauczycielom 

za pomoc w ukończeniu III klasy gimnazjum. 

Maciej Ryczywolski 
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Witajcie! 

Nazywam się Kamila, jestem uczennicą klasy 3 b.  

W  czerwcu kończę gimnazjum i kończy się też mój pobyt w Ośrodku.  

Chociaż byłam tu krótko to bardzo mi się tu podobało. 

Poznałam dużo fajnych ludzi, którzy ciepło mnie przyjęli do swojego 

grona 

i za to im dziękuję. 

Były to między innymi: 

Angelika  Smutkiewicz, Ewa Swoboda, Agnieszka Kalisiak, itd. 

Moimi wychowawcami w grupie są ; 

p.Krystyna  Chmura, p.Ewa Kalita i p.Boźena Wieliczko którym dziękuję  

z całego serca za to, że pomagały mi wytrwać w trudnych chwilach.    

 Kamila Ostrowska 

W Domu na Trakcie czas spędziłem bardzo dobrze i sympatycznie zapoznając nowych 

kolegów i koleżanki.  Najbardziej podobała mi się wycieczka do Krakowa - było bardzo 

sympatycznie dzięki wsparciu kolegów i koleżanek  oraz wychowawców . Dzięki temu 

ośrodkowi skończyłem gimnazjum i mam duże szanse na dostanie się do szkoły 

ponadgimnazjalnej. Udało mi się zdobyć kilka sukcesów sportowych. 

Mateusz Majczak kl 3A 

 

Dzięki pobytowi w Domu na Trakcie uzyskałam bardzo dużo kolegów i koleżanek i skończyłam 

gimnazjum.  Wspominam bardzo dużo miłych chwil tu spędzonych. 

   Monika Gocławska   

 

W Domu Na Trakcie poznałam wspaniałe koleżanki i kolegów. Dziękuję im za 

wszystkie spędzone wspólnie chwile, za wsparcie i przede wszystkim 

serdeczne przyjęcie do swojego grona. Dziękuję również nauczycielom i 

wychowawcom za cierpliwość oraz za to, że dzięki Nim mogę skończyć naukę 

w gimnazjum. 

Dziękuję!  

Paulina Szyszko 
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Podczas pobytu  w Ośrodku poznałem nowych rówieśników i przez cały czas pobytu 

miałem bardzo miłą atmosferę . 

   Paweł Dylan 

 

MÓJ POBYT W OŚRODKU               
 Podczas trwania pobytu w ośrodku który trwał od 
września tego roku zauważyłem znaczne zmiany w 
moim zachowaniu poziom mojej kultury i wiedzy 
znacznie się podniósł, a zawdzięczam to 
wychowawców grupy trzeciej oraz innych grup 
Sebastian Jaroszek 

Trafiłam do Domu na Trakcie kilka dni po egzaminach gimnazjalnych, 

dokładnie 15 kwietnia przyjechałam z Białegostoku z pogotowia 

opiekuńczego, w którym byłam prawie 2 miesiące. Poznałam tu dużo 

fajnych osób, nawet jedna z dziewczyn okazała się być moją kuzynką. W 

Ośrodku dostałam szansę na ukończenie gimnazjum, musiałam wziąć się do 

roboty i zaliczyć jeszcze 1semestr.  Poznałam naprawdę dużo fajnych osób z 

którymi na pewno po wyjściu stąd będę utrzymywać dalej kontakt. 

                                                                                                 Sylwia Kowalik 
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10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY W WAKACJE 

 

Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając  

z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym 

i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie 

do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych 

zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie 

zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne reguły – to 

bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować. Pamiętaj, że 

żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale  

z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą. 

 

 

1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz 

spędzać czas. Zostaw wszystkie możliwe numery telefonów – swoje i przyjaciół. 

Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że 

czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada – to 

podstawowe zasady bezpieczeństwa! 

 

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto może Cię 

obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym 

wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast sposobem na 

natrętnych „wyłudzaczy” jest posiadanie w kieszeni drobnych „na odczepne”. 

Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy 

oddalić obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą. 

 

3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i – jeśli to 

możliwe – blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie  

w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć 

potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj – napastnik lub 

złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam – zawsze  

w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi Twojego 

zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości. Wracając z imprezy nocą nigdy 

nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. 

 

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej udać, że się nie 

słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania 

się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj 

się i idź dalej. Można również przeprosić – dla własnego dobra. 

 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, 

portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej 

kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od 

spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś 

tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj 
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swoich rzeczy bez opieki – kradzieże torebek, portfeli, telefonów komórkowych 

zdarzają się w klubach niezwykle często. Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację 

wybierając swoje ofiary. 

 

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych 

specyfików są coraz większym problemem. Po takich substancjach nabierasz 

niewyobrażalnej ochoty na seks, tracisz samokontrolę, łatwo jest Cię nakłonić do 

robienia różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj 

napojów od nieznanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje 

zostaw pod opieką osoby zaufanej. 

 

7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź  

z dyskoteki samotnie – staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie 

przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż wierzchnie okrycie i wygodne obuwie – bardzo 

„swobodny” strój często prowokuje agresję. Dobrze jest również nosić przy sobie 

miotacz gazu lub żel obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący 

do obrony, więc stosuj go zgodnie z przeznaczeniem! 

 

8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że 

mitem jest, iż „dopalacze” pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu 

kogel–mogel. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. PAMIĘTAJ – NIE 

ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW! 

 

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. 

Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin na studiach jest dla młodych 

ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim – wielkie ryzyko. Nie 

daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych 

wydarzeń. Alkohol wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest 

łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi do 

ryzykownych zbliżeń seksualnych, a ryzykowny seks to groźba zakażenia chorobami 

wenerycznymi lub HIV. Alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, potęguje też ryzyko 

stosunków z pogranicza gwałtu, przypadkowe inicjacje i niechciane ciąże. 

 

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie 

opowiadaj nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być 

zaproszony na „bardzo ważne spotkanie”. Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie 

chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub instytucje je 

organizujące: „bo tam się wszystkiego dowiesz”, bądź ostrożny. Nie idź, jeżeli 

wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im chodzi.  
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Coś śmiesznego 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła… 

 

Jadą samochodem informatyk, mechanik 

i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada: 

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

-Paliwo jest złej jakości 

Informatyk: 

-Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da... 

 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 

łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z 

klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, 

prawda? 

 

                                                                                                                                                                                   

Pani pyta się Jasia:  

- Jasiu jak spędziłeś wakacje?  

- Nie jestem Jaś tylko John.  

- No dobrze John jak spędziłeś wakacje?  

- Zjadłem śniadanie, leżałem na werandzie, zjadłem obiad, leżałem na werandzie, 

umyłem się, leżałem na werandzie, zjadłem kolację i poszedłem spać na werandzie. 

Tak wyglądał każdy jeden dzień.  

- No dobrze, a Ty Weroniko jak spędziłaś wakacje?  

- Ja nie jestem Weronika tylko jestem Weranda. 

 

 

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.  

Tata się go pyta:  

- Jasiu, gdzie masz świadectwo?  

- Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców. 
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