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Dnia 9 listopada odbył się nasz najważniejszy dzień! Z tej okazji rozpoczęły się
zawody siatkówki, wychowankowie kontra wychowawcy! Gra była zacięta, obie drużyny
grały set w set, punkt w punkt.
W ostatnim secie dwoma punktami wygrali wychowankowie!
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Po rozegranym meczu zaczęły się przygotowania do tak zwanych „Otrzęsin”.
Przyniesiono stoliki, krzesła, wiadro, łyżki oraz jedzenie i mąkę, okazało się, że najwięcej
sprzątania będzie z tą mąką!
Jak było wszystko gotowe, nowi wychowankowie czekali na holu dziewczyn. Drzwi
były zamknięte, co stanowiło dodatkowy stres dla wychowanków, którzy są nowi. Nie tylko
nowi wychowankowi musieli przejść otrzęsiny, ale też nowi pracownicy np. Pan od W-fu
i Pani od j. angielskiego.
Rozpoczęto otrzęsiny od uderzania patykami po plecach i nogach co oznaczało
wybicie głupot z głowy! Później „świeżaki” musiały dostąpić do przysiadów z dyniami.
Po wymagających wyczynach musieli zdjąć skarpetki, założyć siatki foliowe, włożyć nogi
do kapusty i ugniatać bigos.
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…gdy już założyli buty oraz skarpetki musieli uformować pierogi, w trakcie czego byli
rzucani mąką w twarz, niektórzy byli cali biali w tej mące… było to nie lada wyzwanie!
Potem musieli zjeść kaszankę ogórka i kisiel z cebulą co stanowiło piorunującą mieszankę,
od której każdemu byłoby niedobrze…
Wszyscy w tym czasie bawili się na wesoło!
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Jak wszyscy nowi

wychowankowie przeszli tak trudne dla nich rzeczy, musieli

ukłonić się królowi i królowej, którymi byli Sebastian Ruszkiewicz i Monika Mróz.
Po ukłonieniu się Królowej i Królowi nastąpiło złożenie przysięgi.

Nowi wychowankowie powtarzając za Panią Dyrektor słowa uroczystej przysięgi
„Domu na Trakcie” obiecali, że będą grzeczni i będą starali się dobrze uczyć. Złożyli swoje
podpisy na wielkim brystolu.
Po zjedzonym obiedzie wyjechaliśmy do naszych domów rodzinnych.
Wszyscy zakończyli Dzień Ośrodka bardzo szczęśliwi.

red. Dominik Grotowski
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W dniu 24 października 2018 r. o godzinie 7:40 wyjechaliśmy na wycieczkę.
O godzinie 12:00 dojechaliśmy do Torunia. Po wyjściu z autokaru wyruszyliśmy
na zwiedzanie starówki. Podczas odwiedzania starówki zahaczyliśmy o Planetarium - Toruń
gdzie oglądaliśmy miasto Toruń w 3D i „wyruszyliśmy w daleką podróż na odległe planety”.
Film nie pokazywał nam tylko Torunia, ale przenieśliśmy się także w odległą galaktykę gdzie
ujrzeliśmy gwiazdy, konstelacje oraz wiele innych ciekawych rzeczy.
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Po

około

godzinie

oglądania

wyszliśmy z planetarium i udaliśmy się do
restauracji, aby posilić się. Po naszym posiłku
zaczęliśmy grę terenową, która polegała na
znalezieniu jak największej ilości wskazówek
do odgadnięcia zagadki. Zadanie to było
trzeba zrobić w jak najkrótszym czasie. Każda
zagadka po jej odgadnięciu wskazywała nam
kolejne zabytkowe miejsce Starego Miasta,
gdzie musieliśmy dotrzeć. Zabawa trwała 1,5
godziny, wygrała grupa nr 5!
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Gdy skończyliśmy grę udaliśmy się do Muzeum Piernika gdzie uczyliśmy się robić
słynne Toruńskie Pierniki. Chciałbym dodać, że Toruń jest znany i słynie właśnie ze swoich
cudownych pierników. Nauka w muzeum przebiegała szybko, śmiesznie i ciekawie. Humoru
nie mogło zbraknąć, gdyż prowadzący był tak śmieszny, że mógł nadawać się do kabaretu.
Gdy skończyliśmy piec własne pierniki wróciliśmy do autokaru, by ruszyć w kierunku
ośrodka wypoczynkowego na kolację. Ośrodek, w którym nocowaliśmy nazywa się „Dom
Pielgrzyma”
Po zjedzeniu kolacji w ośrodku każdy udał się do swojego pokoju, aby się wykapać
i położyć do łóżek. Jednak, gdy rozpakowywaliśmy się, dostaliśmy informacje, że musimy
się przenieść na inne piętro, ponieważ przyjechała inna wycieczka.
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Następnego dnia, po śniadaniu mieliśmy 30 minut odpoczynku Następnie
wyruszyliśmy do zamku, który znajdował się w Golubiu - Dobrzyniu. Zwiedzanie zamku
zajęło nam około godziny.
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Po zwiedzaniu zamku, wsiedliśmy do autokaru i pojechalimy do Sierpca,
aby zobaczyć skansen - to tzw. (Muzeum na wolnym powietrzu).
Główną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Widzieliśmy przepiękne
budynki, starej wsi polskiej oraz nauczyliśmy się jak samemu wykonać świecę z wosku.
Słuchaliśmy również z zaciekawieniem wykładu na temat życia pszczół i ich pożytecznej roli
jaką pełnią w naszym życiu. Dowiedzieliśmy się jak produkują miód.
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Po zwiedzaniu Skansenu mięliśmy udać się na pieczenie kiełbasek przy ognisku, lecz
zła pogoda popsuła nam plan i musieliśmy udać się do Mc’Donald’sa. Gdy skończyliśmy
posiłek udaliśmy się do autokaru i zaczęliśmy wracać do Ośrodka, lecz nie do Domu
Pielgrzyma, ale do „Domu na Trakcie”. Wszystkim nam dopisywały świetne humory!

red. Sebastian Ruszkiewicz
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Dnia, 15 października, bieżącego roku obchodziliśmy dzień nauczyciela.
Uczniowie z naszej szkoły przygotowali przedstawienie z tej okazji. Przedstawienie
przygotowała pani wychowawczyni Kinga Kania. Było to zabawne, z humorem
przedstawienie pracy nauczyciela… pracy bardzo trudnej i odpowiedzialnej. Nauczyciele
często muszą nas pilnować żebyśmy nie zrobili nic głupiego ,muszą być cierpliwi w stosunku
do nas, muszą znosić nasze złe dni...a najlepiej zostało to ujęte w dekalogu nauczyciela.
W podziękowaniu dostaliśmy duże brawa. Dziewczęta z 1 i 2 grupy wręczyły nauczycielom
i wychowawcom własnoręczne wykonane maskotki „mądre sowy”. W podsumowaniu Pani
Dyrektor podziękowała nam za fajne przedstawienie, a nauczycielom podziękowała za prace
i gratulowała sukcesów. Cała redakcja „Trakt Fakt” życzy nauczycielom wszystkiego
najlepszego!
Dekalog nauczyciela
1.Kochaj ucznia każdego jak siebie samego.
2.Cierpliwy bądź stale, do tego dąż wytrwale.
3.Bądź miły i sympatyczny,
otrzymasz od uczniów podarunek
śliczny.
4.Dziel się swoja mądrością z dużą
częstotliwością.
5. Z byle powodu się nie obrażaj
i do uczniów się nie zrażaj.
6. Naucz się wybaczać i do
problemu nie wracać.
7. Zbyt długie pouczanie, to głowy
zawracanie.
8. Bądź wyrozumiały staniesz się
doskonały.
9. Bądź sprawiedliwy, a nigdy leniwy.
10. Dzięki wytrwałości doprowadzisz uczniów do szczęśliwości.
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red. Jakub Kośnik
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Dnia 16 października 2018 r. wraz z Panem Jurkiem Wieliczko wybraliśmy się
do CNP (Centrum Nauki Kopernika). Było to dla nas wielkie doznanie, ponieważ mieliśmy
niecodzienne zadanie, a było nim zmodyfikowanie robota, którym mieliśmy się zajmować.
Wyjechaliśmy o godzinie 8:00, a do naszego celu dojechaliśmy na godzinę 9:40. Podczas
podróży byliśmy ubrani w dobre humory, lecz tylko Pan Jurek Wieliczko miał obawy
do zachowania co poniektórych gagatków z naszej szkoły ☺
Po wejściu do laboratorium mieliśmy zapoznać się z zasadami BHP, które miały
obowiązywać podczas pracy. Oczywiście na wstępie mieliśmy krótki film, który pokazywał
nam owego robota oraz jego zdolności, którymi będzie umiał posługiwać się, gdy już się
za niego zabierzemy. Po zapoznaniu się z tematem naszych zajęć, prowadzący rozdzielili nas
na dwie grupy - 2-osobową i 4-osobową. Grupa 2-osobowa zamieniła się w ortopedę i miała
za zadanie zaprogramować robota tak aby rozpoznawał kolory. Wyglądało to tak, że mają oni
5 kartek, które miały na sobie kolorowe napisy, a dwie z tych nie były zaprogramowane lub
zmienione, zadaniem tej grupy było wprowadzenie robotowi do pamięci kolory, których nie
mógł odczytać. Grupa 4-osobowa zamieniła się w ortopedę i miała za zadanie wprawić
kończyny dolne i górne robota w ruch poprzez zaprogramowaniem mu zadań, które on potem
wykonywał. Praca obu grup przebiegała ponad godzinę, która zakończyła się powodzeniem.
Po wyjściu z CNP wsiedliśmy do naszego busa, który do „Domu na Trakcie” dowiózł nas na
godzinę 13:45. Najbardziej zapamiętaliśmy odpowiedzi robota na zadawane mu pytania, czas
spędzony z Panem Jurkiem Wieliczko uznaliśmy za korzystny ponieważ nauczyliśmy się
wielu nowych rzeczy, które prawdopodobnie będziemy mogli używać w przyszłości.
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Red. Sebastian Ruszkiewicz
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W poniedziałek odwiedziła nas pani od ratownictwa medycznego pokazała nam jak
dbać o swoje zdrowie i innych.
Uczyła nas co zrobić w trakcie złamania ręki, skaleczenia się i pokazała nam gdzie
możemy sprawdzić puls .
Opowiadała nam również jak została ratownikiem pogotowia ratunkowego. Wiemy
już jak udzielić pierwszej pomocy, opatrzyć rany, zatamować krwotok z nosa i co zrobić jak
oparzymy się.
Mam nadzieje że każdemu bardzo się podobało, bo mi tak!

red. Adam Zych
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Uwaga! Uwaga! W naszym Ośrodku powrócił Klub Biegacza! Prowadzi go dwóch
wychowawców Pan Piotr Wojtyła i Pan Adrian Sawicki!
Dnia 1 października odbył się pierwszy bieg 5 kilometrowy! Zostaliśmy rzuceni na
żywioł mroźnego wieczora.
Zaczęliśmy od wyczerpującej rozgrzewki, dzięki której zdobyliśmy nasz cel.
Rozpoczęliśmy bieg o godzinie 19:15. Wybiegliśmy w pełni sił, po czym wracając, każdy był
wyczerpany, zmęczony oraz spragniony wody.
Byliśmy pewni, że dobiegniemy w pełni sił oraz dobrych nastrojach, ale tylko nie liczni
przebiegli bieg bez wysiłku. Pozostał tylko dobry humor i poczucie satysfakcji.
Bieg trwał 45 minut. Następnego dnia każdy miał zakwasy, natomiast czuł się dobrze.
Zapraszamy do wzięcia udziału w klubie BUGS (Biegająca Uczniowska Gawiedź
Sportowa). Przebiegnij z nami 5-tkę! Rekruci szykujcie się na dawkę adrenaliny!

Pobiegli:
Dominik Grotowski (Quebo)
Pan Adrian Sawicki
(Wychowawca)
Dawid Wyglądała
Kuba Kosecki (Kośnik)
Jan Jagodziński
Kamil Smołga (BOBO)
Kuba Bylicki (Delicja)
Krystian Gręda (Bufet)
Bartek Maziarz

red. Dominik Grotowski
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Wywiad z Panią wychowawczynią Ewą Kalitą
na temat działalności Koła Kulinarnego przeprowadził Adam Zych
red. A.Z.: Skąd się wziął pomysł na otworzenie kółka kulinarnego?
wych. E.K.: Kółko już tu kiedyś funkcjonowało, uczy nas usamodzielniania się w dorosłym
życiu.
red. A.Z.: Ile pani ma osób należących do kółka?
wych. E.K.: 23 uczniów.
red. A.Z.: Skąd pani bierze pomysły na ciasta ?
???

wych. E.K.: Z doświadczenia życiowego uwielbiam gotować?
red. A.Z.: Jakie jest pani ulubione ciasto?
wych. E.K.: Ciasto drożdżowe.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czterech grupach
zgłosiło się 23 uczniów z pięciu grup zajęcia trwają trzy godziny.
Na zajęciach na razie zajmujemy się pieczeniem ciast.
Upiekliśmy już:
- Kruche ciasto ze śliwkami i
bezą
- Szarlotkę
- Pleśniak
- Ciasto z owocami[ucierane]
- Babkę cytrynową
- Rogaliki drożdżowe
przygotowane przez nasze
dziewczyny, a zebrane
pieniądze z ich sprzedaży oddaliśmy na Warszawskie Hospicjum dla dzieci.
red. Adam Zych
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Wywiad Przeprowadził red. Krystian Gręda
Wywiad z dnia 29.10.2018 z Panem wychowawcą Piotrem Oparą
Temat: Projekt Edukacyjny
red. K.G. -Dzień dobry Panie Piotrze chciałbym zadać Panu kilka pytań na temat projektu
edukacyjnego, który pan organizuje.
wych. P.O. -Dobrze z chęcią Ci na nie odpowiem .
red. K.G. - Panie Piotrze, od kiedy zaczynają się projekt?
wych. P.O. - Obecnie realizujemy 2 projekty:
* pierwszy: filmowy – „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” w kinie Muranów ,
* drugi projekt jest współfinansowany przez Biuro Edukacji jego tytuł nosi nazwę 
„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, Warszawiak, Polak, Europejczyk- to się nie
wyklucza”.

red. K.G. - Jak często będziemy jeździli?
wych. P.O. -Na projekt filmowy będziemy jeździli raz w miesiącu, od października do
kwietnia, udział w projekcie jest bezpłatny.
red. K.G. - Ile osób bierze w tych projektach udział?
wych. P.O. -Na projekcie filmowym jest dostępne 30 miejsc, ilość uczestników zależy
od decyzji wychowawców, a na drugi projekt zaangażowani są uczniowie klasy ósmej, ale w
zajęciach może brać udział około 30 osób .
red. K.G. - A jaki jest cel tego projektu Pana zdaniem?
wych. P.O - Hmm, celem projektu jest edukacja filmowa, zdobycie wiedzy na temat sztuki
filmowej. W każdym miesiącu uczestniczymy w wykładzie, prelekcji i uczestniczymy
w seansie filmowym .
red. K.G. - Z czym wiąże się udział w projekcie Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych?
wych. P.O. -Uczniowie biorący udział w tym projekcie zdobywaj wiedzę na temat Unii
europejskich, członkostwa Polski w UE. Realizując projekt młodzież naszej szkoły odwiedzi
m.in.
Muzeum
Szopena,
Muzeum
Historii
Żydów
Polskich
Polin.
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Nawiązaliśmy również współpracę z Domem Spotkań z Historią, gdzie będziemy
uczestniczyć w wielu tematycznych warsztatach .
red. K.G. - Jakie przewiduje Pan imprezy towarzyszące, związane z projektem?
wych. P.O. Został ogłoszony konkurs plastyczny pt. Warszawiak, Polak, Europejczyk 
Warszawa w Polsce, Polska w Europie. Został on zaproponowany MOS-om oraz MOW-om
z Warszawy i grupom w naszym Ośrodku .
Na zakończenie projektu w Grudniu odbędzie się konkurs wiedzy o Warszawie, Polsce
i Europie
red. K.G. - Dziękuję za rozmowę .
wych. P.O. –Do zobaczenia, bardzo mi miło .
red. Krystian Gręda

Wywiad z dnia 06.11.2018 przeprowadził red. Krystian Gręda
Z Panią wychowawczynią Martą Mielcuch .
Temat: Projekt Edukacyjny Przyrodniczy .

red. K.G: Dzień dobry Pani Marto, chciałbym zadać Pani kilka pytań dotyczących projektu,
który Pani przeprowadza.
wych. M. M.: Witam Cię Krystianie odpowiem ci na te pytania z wielką chęcią .
red. K.G: …więc jaka jest pełna nazwa ówczesnego projektu, nad którym Pani teraz pracuje?
wych. M. M.: Projekt nosi nazwę „ Być Bliżej Natury, co to właściwie znaczy ?”
red. K.G: Czy udział jest bezpłatny ?
wych. M. M.: Tak bezpłatny .
red. K.G: Ile osób będzie brało udział w tym projekcie ?
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wych. M. M.: ogólnie 7 osób:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Olga Żuk,
Hanna Żuk,
Bartek Malarz,
Nicole Vu,
Justyna Bochenek,
Szymon Chrostowski,
Dawid Wyglądała .

red. K.G: Czy organizowane będą jakieś imprezy w związku z tym projektem?
wych. M. M.: Tak będą organizowane wyjścia, konkursy plastyczne i zajęcia przyrodnicze.
red. K.G: Jak długo będzie trwał projekt?
wych. M. M.: Projekt „Być Bliżej Natury, co to właściwie znaczy?” będzie trwał cały rok
szkolny 2018/2019.
red. K.G: Gdzie będzie odbywał się projekt?
wych. M. M.: Projekt będzie odbywał się w okolicach Warszawy .
red. K.G: Jaki jest w ogóle cel projektu?
wych. M. M.: Celem warsztatów jest uwrażliwienie jego uczestników na problemy związane
z ochroną przyrody, nauka „Czytania Przyrody” oraz zapoznanie się ze światem roślin
i zwierząt .
red. K.G: Według Pani jakie korzyści uczestnicy wyniosą z projektu ?
wych. M. M.: Naucz się rozpoznawać ślady jakie zostawiają w terenie zwierzęta, dowiedzą
się więcej na temat segregacji śmieci i korzyści z tym związanych, oraz dlaczego
zanieczyszczone powietrze jest groźne dla naszego zdrowia - czym jest i skąd się bierze.
red. K.G: Dobrze, dziękuję za poświęcony mi czas i rozmowę, do zobaczenia!
wych. M. M.: Dziękuję pięknie, pozostaniemy
w kontakcie .
red. Krystian Gręda
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Tutaj…w przyszłym numerze gazety
„Trakt Fakt” możesz zamieścić swój
wiersz! Cała redakcja gazety Trakt Fakt
gorąco do tego zachęca! Odgadniesz,
kto jest autorem tej fraszki?
Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Miejsca wysokie
Władze szerokie
Dobre są, ale —
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klejnocie drogi,
Mój dom ubogi,
Oddany tobie,
Ulubuj sobie!
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Tutaj…w przyszłym numerze gazety
„Trakt Fakt” możesz zamieścić pytania
do redakcji!
Masz wątpliwości, coś intryguje Cię?
Chcesz dowiedzieć się czegoś z życia
Ośrodka i jego regulaminu?
A może interesuje Cię co dzieje się na
świecie?
ZAPYTAJ REDAKCJĘ!
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Nauczycielka pyta Kazia:
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej klejnotów został aresztowany”?
- W więzieniu, proszę pani.
Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje pałę za wypracowanie, które napisał jego
ojciec.
Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:
- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą,
że to żaden z nich!
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?
Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym.
- Koń ciągnie furę.
- A teraz w trybie rozkazującym.
- Wio!
Pani od j. polskiego pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Gruby i Karku?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoja banda straszy?
Zbulwersowany uczeń
-Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych ocen.
Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam ci w odrabianiu lekcji? - pyta ojciec
syna.
- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy.
Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka umieszczona obok
mumii.
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może znaczyć - pyta kolegę.
- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka.
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Cała redakcja gazety „Trakt Fakt”
składa kadrze i wszystkim
wychowankom „Domu na Trakcie”
najserdeczniejsze życzenia Z Okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku 2019!
Życzymy przede wszystkim zdrowia,
bo ono jest najważniejsze w życiu
człowieka! Spełnienia marzeń,
realizacji celów życiowych, spokoju
i miłości rodzinnej w tym magicznym
czasie!
red. Adam Zych
red. Dominik Grotowski
red. Krystian Gręda
red. Jakub Kośnik
red. nacz. wych. Adrian Sawicki
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