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Dnia 20 grudnia 2018 roku odbył się jeden z dwóch najważniejszych dni naszego Ośrodka.
To była Wigilia! Najmilszy czas, który rozgrzewał serce każdego ucznia jak
i pracownika.

Wszyscy zasiedli przy Wigilijnym stole, lecz zanim rozpoczęła się Wigilia, grupka
uczniów zaczęła prezentować jasełka, do których przygotowywali ich wychowawcy. Jasełka
przebiegłyby bezbłędnie gdyby jedna osoba nie zapomniała tekstu hehe…oczywiście po
zakończeniu jasełek nie mogliśmy zapomnieć o kolędach. Grupa muzyczna składająca się
z kilku dziewczyn, które śpiewały i dwóch gitarzystów ( Pana Piotra Witula- wychowawcy)
i (Sebastiana Ruszkiewicza- wychowanka), którzy im grali. Na sali nie było osoby, która nie
śpiewała chociaż mogę się mylić, lecz wiem, że ci, którzy śpiewali robili to z uśmiechem na
twarzy.
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Gdy kolędowanie się skończyło, każdy udał się w stronę stołówki na długo
oczekiwaną Wigilię. Przed Zasiadaniem do stołu każdy ze swojego miejsca wziął coś co
symbolizuje wigilie. Był to Chrystus w postaci opłatka, którym dzielili się zarówno
wychowawcy jak i uczniowie. Po uroczystym podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do
stołu i rozkoszowali się pierogami, kapustką, sałatkami, śledzikami i innymi pysznościami
przygotowanymi przez ciężko pracujące ciocie w kuchni. Oczywiście prócz dobrego humoru
nie mogło zabraknąć kolęd więc podczas posiłku w tle grały świąteczne kolędy. W połowie
wigilii przyszedł ktoś na kogo czekały oczywiście dzieci, a nie mógł to być nikt inny jak
Święty Mikołaj, który niósł ze sobą szczęście, miłość i radość gdy rozdawał prezenty
dzieciom. Kiedy wigilia dobiegła końca każdy zaczął sprzątać, lecz cudowna atmosfera
utrzymywała się do końca dnia w każdym z nas.
Red. Sebastian Ruszkiewicz
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Przed feriami odwiedziła nas
pani
ze
schroniska.
Przyprowadziła ze sobą dwa
psy. Dowiedzieliśmy się, że
również była w tym ośrodku.
Opowiadała
nam
rzeczy
o tym, że nie warto być
agresywnym,
że
trzeba
podążać dobrą drogą.
Mówiła
nam
jaka
to
odpowiedzialność posiadania
psa i jak trudno go
wytresować.
Psy
były
szczęśliwe, że to dzięki niej
nie są już w schronisku, że je
zabrała. Podarowaliśmy do
schroniska
karmę,
kocę
i pedigree. Każdy w ośrodku
i (psy) były zadowolone ze
spotkania.
Red. Adam Zych
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Dnia 19 lutego 2019 roku odbyły się warsztaty „Nowy Wspaniały Człowiek”
dotyczące kontroli emocji, motywacji do działania oraz patrzenia w przyszłość
w „poszukiwaniu dorosłego”. Zajęcia te prowadzone były przez terapeutkę Agnieszkę S.
Na początku pani opowiadała dzieciom o swoich zainteresowaniach, a następnie każdy
z uczestników mówił coś o sobie, jakiś urywek ze swojego życia. Nie wszyscy jednak chcieli
dzielić się z panią swoimi problemami, więc zajęcia zaczęły się szybko. Podczas tych zajęć
pani opowiadała dzieciom o uczuciach, które każdy z nas posiada. Gdy dochodził czas
na przerwę po 1,5 godzinie ciężkiej pracy każdy udał się do pokoi żeby się czegoś napić lub
poleżeć na łóżku, czy nawet pooglądać telewizję w grupowej świetlicy. Po 15-sto minutowej
przerwie pani zaproponowała 2 gry m.in.: „Zombie”, czy „Znajdź klucz”. Czas ten spędzony
został w dobrej atmosferze, a pod koniec zajęć każdy szykował się do wyjścia do swoich grup
i udania się na długo oczekiwaną kolację.
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Tydzień później, dnia 26 lutego 2019 roku odbyła się druga tura zajęć, ale już na sali
gimnastycznej. Spotkaliśmy się wraz z terapeutką Agnieszką i jej podopiecznymi, którzy
przeszli bardzo trudną drogę życiową. Jeden z nich nawet odbywał karę pozbawienia
wolności w więzieniu, a inni przebywali w ośrodkach. Opowiadali nam swoje historie życia,
które były bardzo smutne i przestrzegali nas żebyśmy nie podążali ich drogą. Rozmowy były
bardzo ciekawe i emocjonalne.

Red. Sebastian Ruszkiewicz
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W Piętek, a dokładnie 15.03.2019 roku odbył się teatr o tytule ,,Dopalacze siedem
stopni do nikąd’’. Wyjechaliśmy z najlepszymi opiekunami - Pan Piotr Opara oraz Pani Marta
Kabala. Dostaliśmy bilety, były na nich miejsca ale nikt nie chciał tam siedzieć, bo lepiej na
górze, ale wychowawcy dopilnowali żeby każdy siedział na swoim miejscu. Gdy spektakl się
zaczął każdy się zdziwił jak aktorzy grają i jak wkładają serce w to co robią. Na początku
była jedna aktorka, która czekała na autobus. Przyszedł kolejny aktor i rozpoczął dialog.
Aktor namówił aktorkę do spróbowania dopalacza. Kiedy ona zażyła dopalacz, to dostała
euforii a gdy uzależniła się od tego nie było tak kolorowo. Aktorka dostała depresji
i powiedziała, że już nie chce tego brać. Chciała się zabić i że chce cofnąć czas do tego
momentu gdy poznała tamtego faceta na przystanku. Aktorka mówiła, że to jest złe i tak dalej.
Zmienili scenę i pokazali jakie są korzyśc,i a jakie niekorzyści dla organizmu oraz życia.
Okazało się, że te dopalacze są złe i niekorzystne. Gdy spektakl się skończył każdy klaskał
z zachwytu i byli zadowoleni z przedstawienia. Ci co zasłużyli pojechali do domu.
A wyciągnęliśmy z tego, że nie warto sobie marnować życia jak i zdrowia. Lepiej żyć tym co
teraz jest i szanować to co od losu się dostało, a nie mieszać się w jakieś bagno bo naprawdę
nie warto bo masz dla kogo żyć!
Red. Dominik Grotowski
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Uwaga 27.03.2019 roku rozpoczęły się zawody siłowe, tak zwane strongman!
Pojechaliśmy tam ze zgraną ekipą - Pan Tomek nauczyciel wf-u, Dominik Grotowski,
Patryk Sas, Kamil Smoługa, Dawid Wyglądała. Zdobyliśmy 5 miejsce - nie mieliśmy szans,
bo były tam same byki takie po 18, 19, 20 lat. To sami wiecie - było trudno. Były konkurencje
takie jak podnoszenie 60% masy swojego ciała na klatkę Mięśnie brzucha, czyli tak zwane
brzuszki - kto zrobi więcej w 1 minutę brzuszków. Potem były podciągnięcia, a potem była
pyszna zupka doprawiona i wszystko oraz świeży chlebek ☺ Po przerwie poszliśmy na tak
zwane maxy siły, co się podniesie. Jedynie Kamil Smoługa czyli BoBo podniósł 70kg. Jako
jedyny od nas, a Ci z innych ośrodków podnosili po 80, 90 kg. Więc gdzie są szanse XD?
Po wszystkim było rozdanie nagród, dostaliśmy mały pucharek i dyplom i jakieś białko.
Red. Dominik Grotowski
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Dnia 21 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się 9:00 turniej trójek
koszykarskich!
Z tej okazji zaprosiliśmy do wzięcia udziału w turnieju wychowanków z rożnych
Ośrodków. Łącznie z naszą drużyną było 7 zespołów. Pierwszy mecz graliśmy z młodzieżą
z Ośrodka z Łomianek po mimo, że mecz był bardzo dynamiczny to mecz skończył się naszą
wygraną 10:2. Wszyscy dawali z siebie wszystko, bo każdy chciał uzyskać jak najlepszy
wynik i zdobyć puchar. Rozegraliśmy 6 meczów z czego 2 wygraliśmy. W etapie zajęliśmy
piąte miejsce. Po podsumowaniu pierwsze miejsce zajęli koledzy ze szkoły z Ul. Różana,
drugie miejsce zajęli MOW Patriotów, a trzecie miejsce MOS Osowska. Wszyscy cieszyli się,
że możemy ze sobą grać i rywalizować. Postanowiliśmy ćwiczyć kondycje i umiejętności.
Na koniec Pani Dyrektor wręczyła nagrody, dyplomy, medale i puchary. Zaprosiła nas na 10
TURNIEJ i uroczyście zakończyła zawody.
Red. Jakub Kośnik
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Razem z naszym opiekunem Panem Tomkiem Pietrzakiem wzięliśmy udział w
turnieju piłki nożnej organizowany przez MOW przy ul. Dolnej. Czuliśmy presing.
Z niektórymi drużynami było ciężko, była zdrowa rywalizacja. Po ciężkiej rywalizacji
zdobyliśmy III miejsce. Po zakończeniu całego turnieju było rozdawanie nagród. Cała nasza
i inne drużyny dostały medale. Tylko 3 pierwsze miejsca dostały pochwały - z tego i my!
Cały turniej piłki nożnej odebraliśmy dobrze, fajnie się grało i fajnie było stać na podium.
Red. Kamil Papis
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Turniej w warcaby rozpoczął się w miesiącu marcu. Zebrała się grupa wychowanków,
która była chętna do podjęcia udziału w turnieju. Tylko jeden mógł być najlepszy
i najsprytniejszy oraz to co najbardziej lubi myślenie, na logikę, a tą osobą był UWAGA
Krystian Kurkiewicz! Serdeczne gratulację!
Każdy był zadowolony, bo chciał zobaczyć jaki dobry jest w te warcaby!
Nagroda pocieszenia dla tych co zajęli jakieś tam mniejsze miejsce dostali czekoladę i każdy
był zadowolony!
Red. Adam Zych
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Co tydzień w poniedziałek wybrane osoby z ośrodka wychodzą pomagać i spędzać
czas z ludźmi którzy tego najzwyczajniej potrzebują tj. opieki i kontaktu z druga osoba.
Najczęściej gramy z nimi w gry planszowe, gramy na gitarach, tańczymy czy też układamy
puzzle. Bardzo często organizujemy mieszkańcom uroczystości urodzinowe Dla nich jest to
takie ich małe święto. Jest to dla nich bardzo ważne, a dla nas satysfakcją jest sam uśmiech
tych osób i ich szczęście. Mają tą radość dzięki nam, dzięki naszej obecności, dzięki naszemu
zaangażowaniu w pomaganie, osobiście zachęcam wszystkich do tego typu działaniom, to nas
rozwija uczy empatii i zrozumienia drugiej osoby.
Red. Jakub Kośnik
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Dnia 2 Kwietnia 2019 roku na terenie naszego ośrodka odbył się piknik integracyjny,
podczas którego odbywały się rożne atrakcje, przy czym dla nas najważniejsze było spędzanie
czasu w gronie przyjaciół. Była dobra zabawa, oprócz tego mogliśmy skosztować
przepysznych kiełbasek z ogniska, posłuchać muzyki, czy też zostać jej wykonawcą.
Wyjątkowym wydarzeniem było palenie marzanny, które stworzyły wszystkie grupy. Eko
marzanny ponieważ stworzone z ekologicznych produktów w pewnym momencie
wylądowały w ogniu taka nasza mała tradycja, przy czym ciekawy sposób na spędzenie
czasu. Według mnie naprawdę fajnie minął nam ten czas, szkoda ze tak szybko. ..
Red. Sebastian Ruszkiewicz
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Wywiad dotyczący najbliższego konkursu oraz wybrania bibliotekarstwa przez Panią
Marię Jóźwicką – Sadownik jako zawodu na życie oraz pracy w Szkole Podstawowej 39,
Gimnazjum nr.110, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr.3 .
R.KRYS. (Redaktor Krystian) – Dzień Dobry Pani Mario . Chciałbym przeprowadzić
wywiad z Panią.
P.M. (Pani Maria) – Witam, serdecznie się cieszę z przyjścia dziennikarza i zaszczytu
wywiadu z gazetką „Trakt Fakt”.
R.KRYS. - Co spowodowało, że Pani wybrała ten, a nie inny zawód?
P.M. – Od młodych lat było moim marzeniem praca z dziećmi i młodzieżą.
R.KRYS. – Czy lubi Pani swoją pracę?
P.M. – Tak, bardzo chętnie przychodzę do mojej pracy do ośrodka. Codziennie jestem
pozytywnie nastawiona, bardzo lubię dzieci.
R.KRYS. – Jakie wydarzenia zapamiętała Pani w trakcie swojej dotychczasowej pracy
bibliotekarki, wychowawcy.
P.M. – W ośrodku pracuję od wielu wielu lat, początkowo zajmowałam się opieką nad
dziewczętami z drugiej grupy. Kilka lat temu przeszłam do pracy w bibliotece i terapii
pedagogicznej . Z rozrzewnieniem wspominam zakończenia roku szkolnego i pożegnania z
wychowankami oraz ich odwiedziny i spotkania po latach . Bardzo dobrze wspominam udział
w projektach:
•
•
•

Filmowych
Historycznych
Spotkaniach książki

R.KRYS. – Czy mogłaby Pani podzielić się swoją opinią na temat kroniki ośrodkowej którą
Pani prowadzi?
P.M. – Tak, od wielu lat prowadzę kronikę ośrodka wcześniej zajmowała się tym pani Krysia
Chmura, z którą nadal współpracuję i korzystam z cennych porad . Często jestem w centrum
interesujących, ciekawych wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego Domu Na
Trakcie, później nagrane materiały wykorzystuję do tworzenia filmików i kontynuowania
prac przy kronice.
R.KRYS. – A teraz kilka słów na temat wyników obecnego konkursu „Gry W Warcaby –
Zostań Mistrzem”
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P.M. - W tym roku udział w turnieju brało udział 15 osób . Mecze rozgrywane były w 3
grupach. Podium Najlepszych Graczy w Warcaby wygląda Następująco:
1. Krystian Kurkiewicz.
2. Kacper Kowalski.
3. Sebastian Ruszkiewicz.
R.KRYS. – Czy odbędą się w tym roku szkolnym podobne konkursy do tego?
P.M. - Czas pokaże, niektórzy z was (wychowanków) podobno chcieliby aby zorganizować
konkurs gry w szachy. Zobaczymy co z tego wyniknie.
R.KRYS. – Jeszcze ostatnie pytanie zadam dotyczące ostatniego występu naszych
wychowanków:
•
•
•
•
•

Krystiana Grędy
Sebastiana Ruszkiewicza
Adama Zycha
Janka Jagodzińskiego
Kacpra Kowalskiego

W MOW-ie dla dziewcząt przy ulicy Strażackiej , jakie uczucie Pani towarzyszy wraz z tym
wydarzeniem.
P.M. – Osobiście na festiwalu nie byłam. Otrzymałam jednak materiały filmowe z występu
tych Gentlemanów. Ubawiłam się oglądaniem przedstawienia pt. ,,Eko-Wyliczanka ‘’ –
piosenka-rap . Chłopcy na luzie z dystansem do siebie poruszali się na scenie. Świadczą o tym
nagrody jakie otrzymali.
R.KRYS. – Dziękuję Pani Marii za poświęcony mi czas, do zobaczenia wkrótce.
P.M. – Bardzo dziękuję było mi miło.

Wywiad przeprowadził
red. Krystian Gręda
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Wywiad przeprowadzony z Panem Leszkiem Mólem - wychowawcą i nauczycielem historii
w MOS nr 3 „Dom na trakcie”.

A.C. (red. Aleksander Cieślak)-Dzień dobry panie Leszku
L.M. (wych. Leszek Mól)- Znowu dzień dobry przecież widzimy się od rana
A.C. - Ale ja teraz jestem służbowo chcę zadać Panu kilka pytań
L.M. - To dzień dobry. Zaczynaj
A.C. - Ile lat pan tu pracuje ?
L.M. - Długo prawie 62% swojego życia
A.C. - Tak długo bo?
L.M. - Lubię te pracę zwłaszcza długie wakacje
A.C. - Czy ta praca to spełnienie marzeń?
L.M. - Nie, kiedyś marzyłem aby być właścicielem pubu w Irlandii w jakimś małym
miasteczku . Teraz chciałbym być rentierem
A.C. - Czy lubił pan szkołę w naszym wieku?
L.M. - Całkiem serio to nie przepadałem
A.C. - Jakie stopnie miał pan z historii?
L.M. - W liceum powyżej 4 nie podskoczyłem ale miałem wymagającą nauczycielkę .

Wywiad przeprowadził
red. Aleksander Cieślak
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Dnia 27.03. 2019
roku grupa teatralna wyruszyła na
pierwszy dzień występów w
MOWie dla dziewczyn przy ul.
Strażackiej. Stres, zakłopotanie
i inne emocje towarzyszyły
każdemu uczestnikowi teatru.
Oczywiście,
pierwsze
dni
są najgorsze, lecz mieliśmy
nadzieję, że wszystko pójdzie
dobrze
podołamy
naszym
zadaniom.
Gdy
weszliśmy
na
scenę
i
zobaczyliśmy
widownię
z
perspektywy
występujących – zamarliśmy!
Wszystko nagle stało się lepsze,
gdy
zakończyliśmy
występ,
otrzymaliśmy brawa i zeszliśmy
ze sceny. Po połowie czasu
przeznaczonego
na
imprezę
teatralną
nastąpiła
przerwa
trwająca 20 min. Gdy przerwa
dobiegła końca każdy powrócił na
swoje miejsca, by podziwiać
występy innych ośrodków.

Emocji nie mogło zabraknąć, gdyż tuż po tych występach planowana była wycieczka.
Jej tematem było zwiedzanie Warszawy. Po przerwie obiadowej ośrodki podzieliły się na
dwie grupy, otrzymały prowiant i rozeszły się do dwóch autokarów stojących tuż przy bramie,
gotowych do odjazdu. Podróż przebiegła świetnie, lecz wycieczka miała w sobie inny cel,
którym był teatr „Rampa”, a tytułem przedstawienie było „Jesus Christus (super star)” Czas
przedstawienia liczył sobie, aż 3:00 godz. To był piękny występ, a aktorzy byli idealnie
przygotowani do swoich ról. Po pełnym zachwytu występie, nasza grupa już lekko zmęczona
udała się do swojego samochodu by udać się w stronę Ośrodka „Dom na trakcie”. Po dotarciu
do Ośrodka każdy wraz z wychowawcami odetchnął z ulgą. Aktorzy poszli na czekającą na
nich kolację. Po posiłku udaliśmy się pod prysznice, a potem w stronę pokoi by zasnąć po
całym, ciężkim dniu pracy aktorskiej.
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Dnia 28.03. 2019 roku grupa teatralna wyruszyła na drugi dzień ciężkiej pracy
w MOWie dla dziewczyn przy ulicy Strażackiej. Każdemu towarzyszył stres, niepokój,
a jednocześnie radość, że pokażą swój talent. Gdy grupa dotarła na miejsce udała się do
swojego pomieszczenia, aby się przebrać i mentalnie przygotować do wyjścia na scenę.
Wszystko poszło cudownie, a nasz wysiłek został nagrodzony gromkimi brawami, uśmiech
został na każdy z oglądających dopóki nie zeszliśmy ze sceny. Wychowawczynie, które
przygotowały nas do tego występu przez 2 miesiące były z nas bardzo dumne. Po występie
czterech kolejnych Ośrodków, była regulaminowa 15-sto minutowa przerwa, a po niej reszta
Ośrodków pokazała swoje talenty. Gdy występy skończyły się nasza grupa udała się na obiad
gdyż mieliśmy dużo innych spraw do załatwienia. Podczas powrotu do szkoły wszyscy wraz
wychowawcami odetchnęli z ulgą. To był dzień, którego nikt nie zapomni…Emocje, które
nam towarzyszyły, to było coś lepszego od zastrzykuj adrenaliny!!!
Red. Sebastian Ruszkiewicz
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Dnia 22/05/2019r. w Warszawie przy ul. Chełmskiej odbyły się warsztaty filmowe w
WFDIF (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych). Wybraliśmy się tam z
wychowawcami Panią Marię Jóźwicką – Sadownik, Panem Piotrem Witulem i Panem
Adrianem Sawickim. Warsztaty polegały na pokazaniu młodzieży jak ciężko trzeba
pracować aby utworzyć dany film. Przebieg warsztatów na początku był przedstawiany
pokazywaniem wszystkich ludzi, którzy przyczyniali się do tego by występujący byli
przygotowani perfekcyjnie do filmu. Prowadząca warsztat charakteryzatorka chciała pokazać,
że w pracy też można się trochę pobawić. Z biorących udział w warsztatach wybrała jedną
osobę, która da się przetestować w zmienianiu wyglądu. Charakteryzacja to trudne do
wykonania zadanie wymagające precyzji, poświęcenia, cierpliwości a najważniejsze, to
zaangażowania. Nie każdy ma rękę do makijażu, który zmienia totalnie wygląd człowieka i
właśnie dlatego jestem zafascynowany tym jak to się robi. Warsztaty nauczyły nas wielu
nowych rzeczy. Jednak praca, w niektórym momencie, to też mała zabawa jak i pasja. Każdy
zapamięta te warsztaty do końca życia a może nawet ktoś pokusi się aby zostać
charakteryzatorem/ką.
Red. Sebastian Ruszkiewicz

19

Dnia 4/06/2019r. W MOSie „Dom Na Trakcie” odbył się Festiwal Filmowy pt.
„Biblioteka w kamerze, kamera w bibliotece - bajki, baśnie opowieści ok. wesołej treści”
zorganizowany przez wychowawców naszej placówki Panią Marię Jóźwicką – Sadownik,
Pana Piotra Witula i Pana Adriana Sawickiego. Konkurs ten, był dla nas nie lada wyzwaniem.
Uroczystość polegała na nagraniu filmu z wybranego dowolnego wiersza. Było to bardzo
trudne zadanie zważywszy na to, że trzeba było zmieścić się w wyznaczonym zakresie
czasowym ustalonych przez organizatorów. Film produkowany przez dzieci z naszego
Ośrodka to wiersz Jana Brzechwy pt. „Lokomotywa”. Wychowankowie uczyli się na pamięć
po jednym z urywków wiersza, zostawali nagrywani, a na koniec produkowany był filmik.
Przyjechały do nas rożne Ośrodki m.in. Mos „Zielonka”, „Ośrodek Wychowawczy” i inni….
Szkoły zadały sobie dużo trudu produkując swoje filmiki. Podczas przedstawiania filmików
atmosfera była bardzo dobra, śmiech towarzyszył każdemu, a po filmikach rozdawane były
wyróżnienia oraz nagrody osobiste.
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Po zakończeniu festiwalu nasi uczniowie oraz wychowawcy udali się na zewnątrz by
uczcić pamiętny „Dzień Dziecka”. Ten jakże ważny dla dzieci dzień był pełen zabaw. Były
śpiewy, tańce i występy na żywo, które były pokazywane na filmikach by każdy doznał
dreszczyku emocji i dawki śmiechu. Po zakończeniu zabaw dzieci zabrały się za sprzątanie by
później udać się na kolacje. Dzień spędziliśmy bardzo zabawnie, zapamiętamy go na pewno,
a za kilka będzie trzeba sobie to przypomnieć bo w końcu to co tam się działo było bardzo
ekscytujące dla każdego, który mógł to ujrzeć na własne oczy.
Red. Sebastian Ruszkiewicz
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Kochani!!!
Przedstawiamy Wam nasz cudowny Samorząd Uczniowski od lewej: Olga Żuk, Nicole Vu,
Jakub Kośnik i Iwo Deleżyński (na zdjęciu niestety nie ma Krystiana Grędy) wraz z
nieocenioną opiekunką Panią Martą Mielcuch!!!
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Na zdjęciu przedstawiamy Państwu część załogi gazety „Trakt Fakt” wraz z Panem
pedagogiem Sebastianem Rudnickim. Na zdjęciu brakuje niestety Sebastiana Ruszkiewicza.
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Ważny powód
Wnuk pyta swoją ponad
osiemdziesięcioletnią babcię:
– Babciu, a jak będziemy już nad morzem, to
będziesz się ze mną kąpać?
– Chętnie bym z tobą popływała, ale nie
wiem, co będzie z moim kostiumem
kąpielowym, bo ma dziurę na kolanie.

Pierwsze wyrażenia
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z
wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!

Góry czy morze?
Jaka jest różnica między wczasami w górach a wczasami nad morzem?
W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone.
Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i
nadziei na nocleg.
- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden
z uczestników wycieczki.
- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...

Rozmowa
Rozmawiają dwie pchły:
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- gdzie byłaś na wakacjach?
- na krecie

Red. Sebastian Ruszkiewicz
Red. Dominik Grotowski
Red. Jakub Kośnik
Red. Krystian Gręda
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Red. Adam Zych
Red. Aleksander Cieślak
Red. Kamil Papis
Red. naczelny Adrian Sawicki
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