
 1 

 wydanie jubileuszowe 

Pismo Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  Nr 3 „Dom na Trakcie” 

im. prof. Stanisława Jedlewskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom na Trakcie ma 30 lat! Powstaliśmy w 1981 roku jako Ośrodek Szkolno  - Wychowawczy. 

Nazwa "Dom na Trakcie" została nadana w roku1991, z okazji 10 rocznicy powstania placówki. 

Trzy lata później patronem wybranym przez młodzież i pracowników został prof. Stanisław 

Jedlewski, wielki pedagog i przyjaciel młodzieży. Z dniem 1 września 2006 roku Ośrodek 

nasz stał się Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 3. 

Jesteśmy placówką dla młodzieży z problemami natury wychowawczej i opiekuńczej. Ośrodek, 

pięknie położony w lesie na obrzeżach Warszawy, jest doskonałym miejscem, gdzie zapomina 

się o przykrych doświadczeniach i krzywdach doznanych w dzieciństwie. Do chwili obecnej 

mieszkało tu i uczyło się ponad 1200 dziewcząt i chłopców. 
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Ośrodek przed i podczas remontu 

 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, wcześniej nosił nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno            

-Wychowawczy. Najczęściej mówimy Ośrodek, Dom na Trakcie. Dlaczego rocznica przypada         

16 listopada? 

 Kadra pedagogiczna rozpoczęła pracę pod koniec sierpnia 1981 roku. Praca ta jednak 

niewiele miała wspólnego z pracą nauczyciela czy wychowawcy. Ośrodek nie był przygotowany 

całkowicie do przyjęcia dzieci. „Pracowaliśmy fizycznie, biegaliśmy po mieście w celu zakupienia 

żarówek, garnków, talerzy, książek i wielu innych niezbędnych przedmiotów. Nie wszyscy 

pamiętają, ale były to trudne czasy i zakupienie czegokolwiek graniczyło z cudem. Kilkadziesiąt 

przywiezionych tapczanów trzeba było rozstawid w sypialniach. Kupowaliśmy lustra, wieszaki, 

kwiaty doniczkowe, obrazy, kilimy. Wszystko to było niezbędne do skromnego urządzenia wnętrz 

budynku. Efekt pracy był niezły. 16 listopada wieczorem przywieziono pierwsze dzieci. 

Dla większości z nas pedagogów była to pierwsza praca. Byliśmy zdenerwowani, nie wiedzieliśmy 

od czego zacząd, lecz w krótkim czasie sytuacja została opanowana” (cytat z gazetki na 10 – lecie 

Ośrodka). Pierwszym wychowankiem, który przekroczył nasze progi był Mirek Wąsowski,  

uczeo V klasy.  
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znych i rodziców piknik 

połączony z konkursami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dwudziestu lat współpracujemy z Ewangelickim Domem Dziecka w Menden. 

Spotykamy się co najmniej dwa razy do roku zwiedzając Polskę i Niemcy. Wspólne 

wycieczki są okazją do nawiązania prawdziwych przyjaźni między wychowankami                  

i pracownikami obu placówek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domową atmosferę wzbogacają uroczystości ośrodkowe, które są okazją do spotkao byłych i obecnych 

pracowników i wychowanków. Co roku odbywają się spotkania wigilijne. Od 29 lat  

w listopadzie uroczyście świętujemy Dzieo Ośrodka, którego najważniejszą częścią są zabawne 

otrzęsiny nowych pracowników i wychowanków. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka organizujemy dla  

podopiecznych i rodziców piknik połączony z konkursami i zabawami. 
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Od 1991 roku jesteśmy organizatorami Warszawskiego Turnieju Tenisa Stołowego dla 

placówek opiekuoczo – wychowawczych. W tym roku Turniej odbył się po raz dwudziesty! 

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy I Turniej Trójek Koszykarskich  i Bieg na I milę dla 

placówek opiekuoczo wychowawczych z Warszawy i okolic. Będą to następne stałe 

imprezy w naszym grafiku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o to, abyście nie myśleli tylko o zabawie. Od wielu lat wychowankowie 

przygotowują drobiazgi, ze sprzedaży których, dochód przeznaczony jest dla hospicjum dla 

dzieci. Bierzemy też udział w akcji „Książka za grosik”, z której dochód poprawia sytuację 

bytową dzieci z Hospicjum w Otwocku. W ramach wolontariatu odwiedzamy i bawimy się  

z dziedmi z Domu Dziecka w Józefowie. Współpracujemy z Mazowieckim Centrum Kultury      

i Sztuki, nasi wychowankowie pomagają przy organizacji finałowego koncertu pt. „Radośd 

Tworzenia” w teatrze „Rampa”.  

Bierzemy udział w projektach. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt „Warszawa wielu 

kultur”. Natomiast na XV Pikniku Naukowym mieliśmy swoje stoisko. 

 

  



 5 

 

 

 

Grupa I 

 Grupa   1  jest okey;  

 Nie ma tu dziewczyny złej  

Czasem nerwy nam puszczają,  zaraz  szybko opadają ,  

W sumie bardzo się lubimy, chociaż czasem się kłócimy.  

 Pani Krysia rysuje i maluje, ale  głównie nas pilnuje. 

 Agnieszka dobre stopnie kolekcjonuje, a  czasem trochę wariuje.  

Basia wzdycha za Mazurem, a on czeka tuż za murem. 

Ewę bardzo uwielbiamy i chętnie ją przytulamy .   

Dorka  z Oliwią się starają i ośrodkowe imprezy obstawiają.  

 Kasia kryje się w kapturze, a  Asiunia wciąż na górze.   

Maja mało się odzywa, Sylwię wciąż na pomoc wzywa . 

 Pani Bożena pisze i notuje, tak razem z nami „Quo vadis” produkuje. 

Pani Ewa świetnie gotuje i cała naszą grupę kulinarnie edukuje.   

 

W grupie I są dziewczęta, nad którymi opiekę sprawują             

p.p. K. Chmura, B. Wieliczko i E. Kalita. Grupa liczy dziewięć 

dziewcząt: Oliwka, Ewcia, Basia i Dorota z klasy II są w Ośrodku 

drugi rok, Sylwia, Kasia, Asia i Maja z klasy z klasy 3b są tu 

pierwszy rok i nasz rodzynek Agnieszka z klasy 3a jest w Domu 

na Trakcie trzeci rok. 

Grupa jest bardzo zżyta, zgrana oraz bardzo sympatyczna. Każda z dziewcząt jest 

zaangażowana mniej lub bardziej w życie placówki. Jesteśmy do siebie bardzo przywiązane, 

ciężko będzie się rozstać z większością dziewcząt w czerwcu. Jest dopiero listopad, ale po 

zeszłym roku wiemy, że nawet się nie obejrzymy, a będzie koniec roku i dziewczyny wrócą 

do domów.  

                                                                                     Oliwia Malinowska 
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Grupa II 

 

O GRUPIE 

Paulina, Monika, Ola, Magda, Magda, Żaneta, Natalia, Ula – to my gwiazdeczki  

z II grupeczki. Najbardziej na świecie lubimy babskie ploteczki. Nigdy się nie 

nudzimy, czasu nie tracimy, wiele fajnych rzeczy robimy. Hulamy, śpiewamy,  

a wieczorem tańczymy. A jeśli któraś czasem ma doła, sprawimy w mig, że jest 

wesoła. 

 

Grupa III 

 

Grupa III jest bardzo usportowiona. Kulturalna szczególnie 

dla płci pięknej. Wszyscy jesteśmy uczniami trzecich klas  

i za kilka miesięcy pożegnamy się z Ośrodkiem. 

Pa, pa, Buziaczki… 

Tomek Kaszubiński, Łukasz Wolak, Sebastian Łukasiak, 

Bartek Cydejko, Mateusz Pączek, Michał Więcek, Karol Kędziora, Adrian Kaczor, 

Bartek Miastowski, Łukasz Grzechnik 
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Grupa IV 

W grupie IV jest 11 wychowanków i 3 wychowawców. W naszej grupie mamy kilku 

sportowców, którzy z powodzeniem reprezentują nasz Ośrodek. W czasie wolnym 

lubimy grać na komputerach i chodzić na salę gimnastyczną. Bardzo chętnie 

uczestniczymy w wyjazdach poza Ośrodek, na których poznajemy ciekawe miejsca  

w Warszawie. Pomagamy w utrzymaniu czystości terenu zielonego ośrodka. 

Bartek Pożyczka 

 

IV grupa bardzo zgrana, uzdolniona i lubiana. Dzieo zaplanujemy cały, czas nam mija doskonale, więc 

się nie nudzimy wcale. Jest chłopaków  11-stu, 3 wspaniałych wychowawców. Blondi  Ewa wciąż 

gotuje, super Leszek dyryguje, a pan Bogdan porządku pilnuje. Bardzo lubimy wyjazdy warszawskie, 

pozwiedzamy, pochodzimy, potajemnie zapalimy. 

Na przepustki wyjeżdżamy bo bardzo się  staramy i piąteczki w szkole zbieramy. Do szkoły zawsze na 

czas wracamy bo nauczycieli swoich kochamy;) 

Jesteśmy bardzo wysportowani, więc puchary wciąż zgarniamy i jesteśmy wyróżniani. 

Chodź z różnych przybyliśmy stron, stanowimy ośrodka trzon. 

                                                                                                          Autor  

                                                                                                        Konrad Pytkowski 
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Grupa V 

GRUPA V pełna jest psotników, takich z I klasy smyków, 

Często wrażeo poszukuje i  wariuje i małpuje.  

Skład niełatwy, przyznad musisz, potwory dwóch  Piotrów i pani Bogusi. 

Pluto leniwa istota, Rafał utyskliwa niecnota, 

Mateusz rozbiegany, Peter rozkrzyczany, Szymon jako ściema znany, 

Krnąbrny Damian, Łukasz zwariowany,  

w koocu Michał wiecznie rozkochany. 

Terapeutów cała chmara dla tej grupy oszalała,  

bo to extra  są chłopaki, chociaż wciąż szukają draki! 
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Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom na Trakcie’’ – p.  Małgorzata Jaroo 

Wicedyrektor – p.  Agnieszka Orłowska 

Kierownik Internatu - p. Urszula Gawryś 

Psycholog - p.  Anna  Płaczkiewicz 

Pedagog - p.  Sebastian Rudnicki 

Reedukator: p. Magdalena Książkiewicz 

Bibliotekarka: p. Maria Jóźwicka - Sadownik 

Nauczyciele 

J. polski - p. Marta Kabala- Alzuszczak 

J. niemiecki  - p. Hanna Tomaszewska 

J. angielski - p. Adam Tołwioski 

Wiedza o społeczeostwie - p.  Leszek Mól 

Matematyka- p.  Anna Kosiorek 

Fizyka- p. Jerzy Wieliczko 

Biologia - p.  Piotr Opara 

Geografia – p. Marta Mielcuch 

Chemia - p.  Jerzy Wieliczko 

Religia – p. Paweł Tytko 

Historia- p.  Leszek Mól 

Socjoterapia - p.  Bożena Wieliczko p. Bogusia Markiewicz 

Zajęcia Artystyczne – p.  Anna Kosiorek 

Informatyka – p.  Jerzy Kosiorek 

Wychowanie fizyczne – p.  Jerzy Płużaoski 

Wychowanie dla bezpieczeostwa  - p. Zbigniew Raczkowski 

 

Wychowawcy 

 gr. I: p. Krystyna Chmura, p. Ewa Kalita, p. Bożena Wieliczko 

 gr. II:p. Róża Wojtyła, p. Małgorzata Sokolik, p. Marta Mielcuch 

gr. III: p. Marta Mielcuch, p. Jerzy Wieliczko, p. Piotr Wojtyła 

gr. IV: p. Ewa Kalita, p. Leszek Mól, p. Bogdan Sikorski 

gr. V: p. Bogusia Markiewicz, p. Piotr Opara, p. Piotr Witul 
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Pracownicy niepedagogiczni: 

Arkadiusz Andrzejak  

Magdalena Maciejak      

Zygmunt Poreda  

Daniela Rostek  

Genowefa Szostak  

Elżbieta Wichowska  

Andrzej Wicik  

Krystyna Woźniak  

Maciej Woźny  

Wanda Zubowicz  

Wiesława Konstantyn  

Małgorzata Zielioska  

 

 

To pracownicy naszego Ośrodka.   

Zasuwają  ciężko, w pocie czoła. 

Szukają  ciągle złotego środka, 

By jakoś wytrwad i nie złapad doła. 

Pani Dyrektor z uśmiechem wszystkich  

wita. 

Ma dla nas zawsze dużo dobrych rad.  

Biega po klasach, za głowę się chwyta. 

Kadra z „Domu na Trakcie” nie ma żadnych 

wad. 
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Podoba mi się tutaj: 

- Koledzy  i Koleżanki - są mili, można z nimi porozmawiad i się powygłupiad.  

- Wychowawcy  - można porozmawiad, poradzid się, pomagają w lekcjach. 

- Ośrodek – jest dobrze wyposażony - Magda 

Podoba mi się w Ośrodku: 

Pracownia komputerowa i sala gimnastyczna 
Zajęcia Lekcyjne 

Sypialnia 

Koledzy i koleżanki są spoko  

Najbardziej lubię pana Piotra Witula, pana Oparę i panią Bożenę Wieliczko, p. Jurka Wieliczko 
oraz panią  Bogusię. 

Chciałbym, żeby było tu lepsze boisko. 

Chciałbym, żeby była tu lepsza i większa sala gimnastyczna 

Chciałbym żeby cisza nocna była o 22 - Piotr 

Podobają mi się wychowawcy, że jeździmy  na ligę, sala komputerowa, sala gimnastyczna.  
Łóżka są wygodne.                                                                    

Nie podoba mi się szkoła. Że wstajemy wcześnie rano. 
Jeszcze nie podoba mi się, że nie możemy iśd później  spad. - Łukasz  

Podoba mi się: 

- fajni są wychowawcy, poznałam fajnych ludzi, żyję dobrze z koleżankami, jest dostęp do 
Internetu 

Nie podoba mi się:  

- nie można palid,  łazienka jest praktycznie cały czas zamknięta, bo w niej palimy.  Magda  

- w Ośrodku mi podoba się, że są komputery, że można wychodzid na dwór. 

-  chciałbym, żeby były telefony komórkowe, żeby było można palid fajki, żeby była cisza nocna            
o 22:00. Nie podoba mi się  że nie można mied telefonów komórkowych - Rafał Gawryś 

1.Chciałbym, żebyśmy jeździli  na skate park. 

2.Podobają mi się sale . 

3.Chciałbym, żebyśmy mieli nowe boisko.   

4. Moi koledzy są fajni. 

5.Najlepszy jest pan Jurek. 

6.Wszyscy są fajni - Mateusz Nowowiejski… 
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Podoba mi się w tym Ośrodku , że są komputery i nauka.  

Podoba mi się Ośrodku tym wszystko, nie mam zastrzeżeo. 

Podobają mi się tu łóżka bo są wygodne. 

Podoba mi się sala gimnastyczna. 

Dobre jedzenie. 

Są spoko wychowawcy. 

Chciałbym, żeby był skate park. 

Żeby był basen. 

Chciałbym ,żeby  były lepsze rowery – Michał 

Po pierwsze chciałbym żebyśmy mogli wychodzid po każdym posiłku i przed spaniem na dwór na 

dwie, trzy minuty przewietrzyd się i jeszcze żeby były telefony raz dziennie na godzinę,  dwie, by 

przepustki były dłuższe.  To co mi się tu podoba to jest to, że możemy jeździd co tydzieo do domu 
ADAM NAMĘCKI+ 

W Ośrodku podobają mi się zajęcia dodatkowe, to że 

wychowawcy czasami poświęcają nam więcej czasu.. To że nie 

mamy dużo zadane.. Znalazłam swoją MIŁOŚD..  

W Ośrodku  DOM NA TRAKCIE podoba mi się nie za dużo rzeczy , ale też mi się nie podoba parę 

rzeczy.  Podobają mi się nauczyciele, bo chcą nam pomóc, ale my tego nie doceniamy . Można zawsze 

zgłosid się do kogoś o pomoc w trudnych sytuacjach i mogę mied zaufanie takie, że wiem, że ten 

akurat wychowawca nic nie powie.  Nie podoba mi się to, że np. jest tak wcześnie cisza nocna i od 8 

rano są lekcje mogło by byd tak że np. w poniedziałki  byłyby lekcje od 9 rano, a nie od ósmej. 

Anonim 2 

Mam na imię Asia, mam 16 lat. Chodzę do klasy 3B. Jestem pierwszy rok w ośrodku i ostatni. 

Lubię słuchad muzyki, rysowad, taoczyd, grad w siatkówkę i ping ponga. W Ośrodku podobają 

mi się zajęcia dodatkowe, np. taniec, gotowanie, zajęcia plastyczne.  

 

W Ośrodku podoba mi się prawie wszystko.  Chciałbym zmienid tylko parę rzeczy:  na przykład to, 

żeby była cisza nocna później.  Są tu fajni wychowawcy.        
            Bartek kl. 2                                                                                 

Tutaj w tym Domu na Trakcie podoba mi się: 

-sala gimnastyczna, stołówka, pokoje, boisko. 

A chciałbym zmienid: 

- żeby było więcej spacerów i wycieczek 

- żeby cisza nocna była o godz. 22:00 a pobudka o 7:30 

- żeby było mniej lekcji zadawanych 

Tutaj wychowawcy i nauczyciele są mili, ponieważ bronią młodszych i dają wolny czas jak jest 
wszystko zrobione. Bartek Plucioski 
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PODOBA MI SIĘ TO, ŻE: 

- nie siedzimy całymi dniami w budynku tylko wychodzimy na dwór, 
- w czasie wolnym możemy spotykad się z dziewczynami, 
- po odrabiankach organizujemy sobie czas. 

NIE PODOBA MI SIĘ TO, ŻE: 

- po godzinie 21 nie można schodzid na dół, 
- odrabianki trwają tak długo, 
- nauczyciele zadają dużo prac domowych. ^^ Bartek Miastowski 

Od kiedy jestem w Ośrodku poznałam bardzo dużo miłych i sympatycznych osób. Poznałam 

także swoją przyjaciółkę, za którą mogę pójśd w ogieo, a ona za mną Tutaj zrozumiałam, że 

w życiu nie jest tak łatwo jak myślałam. Zaczęłam chodzid do szkoły, normalnie funkcjonowad 

jak inni uczniowie. Dorota Żuk 

Podobają mi się wychowawcy, że jeździmy  na ligę, sala komputerowa, sala gimnastyczna.  Łóżka są 

wygodne.                                                          

Nie podoba mi się szkoła . Że wstajemy wcześnie  rano .Jeszcze nie podoba  mi się że nie 

możemy iśd później  spad - Łukasz  

Ja w Ośrodku poznałam bardzo dużo  osób fajnych, z którymi  można pogadad, powygłupiad się, itp.  

Nawet znajdzie się parę osób, którym  można  się zwierzyd  i można na nich liczyd w każdej sytuacji, 

kiedy potrzebuję ich.  A w Ośrodku mi się nie podoba, że nie można mied telefonów  nawet na jakieś 

2 godziny. Ale nie ma co narzekad jest spoko. :*  - Ewa Swoboda kl. 2                                                                                         

Cześd ! Jestem Karol i pierwszy rok jestem na Trakcie. Chodzę do klasy II. W Ośrodku 

podobały mi się wycieczki  na Mazury i do Niemiec. Zmienid chciałbym pory lekcji – żeby 

trwały krócej. 

Hejo,  jestem Kasia , mieszkam w Karczewie { woj. mazowieckie }, a w Ośrodku  jestem  pierwszy rok.   

Chodzę do III klasy gimnazjum. Interesuję się Japonią,  Francją , rysowaniem,  muzyką .  Moje hobby 

to fotografia , przerabianie grafiki i miksowanie piosenek . Uważana jestem za dziwną osobę, ale nie 

przejmuję się tym,  bo jestem przyzwyczajona do każdego rodzaju mówienia o mnie.   

Najbardziej podoba mi się tutaj, iż można pogadad z różnymi ludźmi, dowiedzied  się więcej od innych 

na swój temat, by móc coś zmienid, by byd lepszą osobą, by dopasowad  się do  rówieśników.  

Wychowawcy/Nauczyciele są w  miarę dobrzy,  ich postawa zależy od postawy wychowanka. W 

Ośrodku nic bym nie zmieniła, dobrze jest tak jak jest.   

Podoba mi się , jak  są różne występy i zajęcia dodatkowe - Natalia Broniewska   

Co podoba mi się w Domu na Trakcie… 

 To że zawsze możemy porozmawiad z wychowawcami na wszelkie 
tematy, mogą nam doradzid w trudnych sprawach. 

 Są organizowane dla nas wycieczki w ramach zajęd szkolnych,  jak i w 
ramach internatu. 

 Że nie mamy napiętego harmonogramu zajęd pozaszkolnych i mamy 
wolny czas dla siebie. 
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Co nie podoba mi się w Ośrodku… 

 Nie podoba mi się jak na przerwach musimy schodzid na dół, a chłopaki 
zostają na górze. 

 Nie podoba mi się to, że pilnują nas w miejscach typu łazienka i toaleta… Ola  

Podoba mi się tutaj: 

Koledzy  i Koleżanki - są mili, można z nimi porozmawiad i się powygłupiad. 

Wychowawcy  - można porozmawiad, poradzid się, pomagają w lekcjach. 

Ośrodek – jest dobrze wyposażony.- Magda 

Siemanko jestem Mateusz i chodzę do III b - pierwszy rok w Ośrodku. Lubię nic nie robid.  W Ośrodku 
jest  zamuł, ale nie jest żle .  

Jedna rzecz którą  bym tu zlikwidował, to drzwi od łazienki . ;p 

Mam na imię Sylwia. Mam 16 lat. Jestem z Warszawy, pierwszy rok w Ośrodku . Interesuję się 
jazdą na desce. Lubię również spotykad się ze  znajomymi. Ośrodek jest spoko , da się go 
przeżyd ;D 

Nie podoba mi się w Ośrodku w tej chwili ze w czasie internatu jest zamykana toaleta! Że 
jest mało organizowanych wycieczek. 

A  podoba mi się  że : 

- można jakoś po cichu palid papierosy. 

- ze można się spotykad z dziewczynami, jak mamy wolny czas dla siebie. 

- ze wychodzimy do sklepów po obiedzie. 

- ze można pośmiad się z niektórymi wychowawcami i z kolegami i koleżankami. 

- ze jeździmy na ligę i możemy  się wykazad w pilce nożnej.   Tomasz Kaszubioski  

Co mi się podoba tu w Ośrodku?  

-To że nie mamy tak bardzo napiętego harmonogramu zajęd w dzieo i możemy mied czas dla siebie. 

-Są dla nas organizowane wycieczki w internacie na poszczególnych dyżurach. 

-I inne ciekawe rzeczy… 

Co według mnie powinno się tu zmienid. 

-Mogliby nam dawad za dobre zachowanie przepustki w ciągu tygodnia chociaż na dwie godziny 
albo do określonej godziny. 

-Powinniśmy mied przeznaczone godziny na używanie własnych telefonów. (Urszula Kudzia) 

Nazywam się Łukasz Wolak Chodzę do klasy 3b, interesuję się piłką nożną. Uczestniczę           
w rozgrywkach ligi. W Ośrodku mogę rozwijad swoje zainteresowania oraz poznałem dobrych 
znajomych. Z wychowawcami idzie się dogadad.  
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Podoba mi się w Ośrodku ponieważ  są mili wychowawcy, jest dużo zajęd  popołudniowych,  można 
porozmawiad  poważnie z wychowawcami.  A  co bym chciał zmienid  w Ośrodku?  Żeby była cisza 

nocna o godzinie 22,  żeby telefony były wydawane raz w tygodniu na 1 godzinę. Mateusz Zielioski  

W Ośrodku podobają mi się sale lekcyjne, sala komputerów. Wychowawcy są pomocni, mili. 
Nauczyciele są inteligentni, można na nich liczyd w każdej sytuacji. W Ośrodku zmieniłabym to, 
żebyśmy mieli więcej wolnych chwil.  (Żaneta) 

 

 

 

WYWIADY 

Pan Paweł Tytko 

Ile czasu tu Pan pracuje? 

- od września bieżącego roku. 

Co się Panu tu podoba? 

- organizacja 

Co można byłoby zmienić? 

- język  młodzieży (wulgaryzmy) 

Pani Hanna Tomaszewska 

Ile czasu Pani pracuje w naszej placówce? 

- od września tego roku. 

Co się Pani podoba w naszym „Domu na Trakcie”? 

- okolica. 

Co się Pani nie podoba w Ośrodku? 

- nieprzestrzeganie dyscypliny. Nie  mogę prowadzić socjoterapii. 

A co by Pani chciała tu zmienić? 

- chciałabym mieć kontakt z młodzieżą po lekcjach, prowadzić socjoterapię w grupie. 

Ile lat pracuje Pani w zawodzie? 

- uczę j. niemieckiego od ponad 20 lat. 

Pan Jerzy Wieliczko 

Ile Pan poświęcił swojego czasu na prace i naukę w Ośrodku? 

- 25 lat. 

Co się Panu podoba? 

- jak dzieci są grzeczne. 

A co się Panu nie podoba? 

- podejście dzieci do nauki. 
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Pani Bogumiła Markiewicz 

Ile Pani tu pracuje? 

- ponad 20 lat. 

Co się Pani tu podoba? 

- wszystko. 

 

Pani Anna Kosiorek 

- pracuję w tym Ośrodku 11 lat. Wcześniej pracowałam w świetlicy TPD na Pradze 

Płd., a jeszcze wcześniej, w trakcie studiów, jako przedstawiciel handlowy w firmie 

Colgate-Palmolive. 

Co się tu Pani podoba, a co chciałaby zmienić? 

- podoba mi się otoczenie naszego Ośrodka. Tu można odpoczywać bez zgiełku 

samochodów, tramwajów, klaksonów rozzłoszczonych kierowców. Pamiętam jak 

weszłam do Ośrodka, by odwiedzić  p. Jurka Kosiorka i wtedy do swojego przyszłego 

męża powiedziałam, że tu chciałabym pracować.  

I… tak się stało, za około 2 lata. 

To, co chciałabym zmienić, to nastawienie Wasze do nas dorosłych. Żebyście 

popatrzyli na nas nie jak na zło konieczne, tylko na ludzi, których los Wam postawił 

na drodze, byśmy mogli Wam pomóc. Chciałabym, żebyśmy się do siebie uśmiechali 

i byli szczerzy. Trochę więcej zaufania, trochę więcej wiary, że wspólnie może nam 

się udać. 

Pani kucharka Małgorzata Zielińska przepracowała w naszej placówce 2 lata i to co się jej 

podoba w naszym gimnazjum to my, wychowankowie. Twierdzi, że uczniowie powinni być 

grzeczniejsi i mniej hałaśliwi. 

Pan Piotr Witul, wychowawca V grupy, czyli chłopców, a zarazem prowadzący kółko 

muzyczne, pracuje tu 4 lata. Z tego co powiedział, podoba mu się pani Bogusia. 

Możemy uznać to za żart, lecz z drugiej strony, kto wie   – może to prawda? Z jego 

punktu widzenia powinno być nowe boisko na terenie Ośrodka. 

Pani Marta Mielcuch, wychowawca grupy II i III przepracowała lat 3. To co się podoba Pani 

Marcie to fajny kontakt i współpraca z osobami z którymi pracuje.   

Jej zdaniem powinien być zmieniony kolor tynku zewnętrznego budynku z żółtego na 

różowy. 

Pan Zygmunt Poreda pracuje w Domu na Trakcie od lutego 1982 r. Gdy zaczynał pracę miał 

23 lata, i, jak sam przyznaje, niektóre z wychowanek „lubiły na niego patrzeć”.  W służbie  

Ośrodkowi „zajeździł” sześć samochodów, obecnie wozi nas siódmym. W tym czasie nie 

miał żadnych wypadków drogowych, zdarzało się, że jakiś samochód popsuł się mu w 

drodze. Liczy, że przepracuje tutaj do emerytury, bo przywiązał się do miejsca i do ludzi. 
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DOM NA TRAKCIE 

 

Na kanapie się leżało, 

palcem w nosie się dłubało, 

do szkoły się nie chodziło, 

jakie super życie było. 

Szkoły się nie bałem, 

a szkoła mnie, 

było mi w szkole naprawdę źle. 

I to dlatego, a nie dla draki, 

Zamiast do klasy łaziłem w krzaki. 

 

Aż nagle wszystko się odmieniło. 

Nie powiem, żeby z początku miło 

było mi tutaj przyjechad . 

Raczej myślałem - ja to mam pecha ! 

Lekka przyczaja, wzrok rozbiegany, 

co ja tu robię, wpadka o rany ! 

Trzeba się uczyd prawie bez przerwy, 

czy wytrzymają to moje nerwy ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rano pobudka, mycie, śniadanie, 

potem przez kilka godzin wkuwanie. 

Nauki dużo, bo bez ściemniania, 

kilka lat straty do wyrównania. 

Chyba najbardziej się jednak bałem, 

kiedy swój pokój sprzątad musiałem. 

A już największym szokiem dla duszy, 

było sprawdzanie czy myję uszy. 

 

Lecz bez przesady, nikt nie uwierzy, 

że tylko praca mu się należy. 

Dużo zabawy, sportu, radości 

przez roczek cały w tym domu gości. 

Nie pomijając i tego faktu, 

że mnie zmuszono iśd do teatru. 

A gdy do lasu wywieźli siłą, 

to było w sumie naprawdę miło. 

I muszę przysiąc na własną babcię, 

że miałem pierwsze super wakacje ! 

A czy swobody braku żałuję ? 

Trochę, lecz dobrze się tutaj czuję !!! 

 

 

Autor:  Leszek Mól 
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 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           

 6.      

7.           

 8.        

9.        

10.          

11.           

12.         

 

1. jego wynikiem jest suma 

2. częśd mowy, odpowiada na pytanie „co robi?” 

3. nazwisko p. Marty, wychowawczyni gr. II i III 

4. imię Wicedyrektor p. Orłowskiej 

5. nazwisko Basi z gr. I 

6. pierwiastek o symbolu „O” 

7. imię Dyrektor p. Jaroo 

8. we wrześniu pojechaliśmy tam na wycieczkę 

9. wszyscy lubimy jej słuchad 

10. nasi przyjaciele zza granicy, z którymi spotykamy się dwa razy w roku 

11. to koło dla smakoszy prowadzi p. Ewa Kalita 

12. jeden z kolorów polskiej flagi 
 

                                   


