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Śmiech to zdrowie!

- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień 
urlopu,
aby pomóc teściowej przy przeprowadzce?
- Wykluczone!!!!!
- Bardzo dziękuje, wiedziałem że mogę na pana 
liczyć!

Czemu ściany nie prowadzą wojen?                         

Bo pomiędzy nimi jest pokój.

Gdzie podpisano traktat wersalski?
  

-Na samym dole, pod tekstem.

Przychodzi Indianin do urzędu stanu  cywilnego i 
mówi, że chce zmienić nazwisko. 

Urzędnik go pyta:
 Jak Pan ma obecnie na imię?
 Spadający Orzeł z Nieba i Uderzający 

Wrogów Znienacka.
 A jak chce się Pan nazywać?
 Łuuuuuuuuuuuuuubudu!

Tomek

 

 



Z naszego ogródka …

Recenzja filmu ,,Druga Połowa’’

28.05.2021r.byliśmy w  kinie ,,Zorza’’  na filmie pt.
,,Druga Połowa’’. Jest to  komedia romantyczna, w
której  główną  rolę  gra  Cezary  Pazura  (  jako
Zbigniew Biernat, ojciec Magdy), a także: Maciej
Musiał  (  jako  Jarosław  Kot,  piłkarz),  Marianna
Zydek ( jako Magdalena Biernat, córka Zbigniewa),
Jacek  Knap  (  jako  Mateusz  Ostrowski,
dziennikarz).  W  filmie  zagrał  również   piłkarz
Grzegorz  Krychowiak,  który  wcielił  się  w
sprzedawcę w butiku odzieżowym.

Główna bohaterka- Magda, spotyka tajemniczego i
przystojnego  dziennikarza  sportowego  Mateusza.
Między  nimi  rodzi  się  uczucie.  Niestety
dziewczyna jest córką trenera  Reprezentacji Polski,
z którym nowo poznany mężczyzna od dawna  jest
w konflikcie.
O  jej  względy  zabiega  też  gwiazda  piłki  nożnej,
chce  podbić  serce  Magdy  fantazją  i  pieniędzmi.
Jednak  w  tej  miłosnej  grze  nie  ma  szans  z
Mateuszem,  w  którym dziewczyna  jest  szaleńczo
zakochana. 
Nie  będziemy  zdradzać  szczegółów,  aby  poznać
losy bohaterów obejrzyjcie film.

Zespół Redakcyjny:

 Jacek, Joanna, Piotr, 

Agnieszka, Aga, Jacuś, 

Magda, Asia



A to efekt naszej ciężkiej pracy w ogrodzie:)   

 

Majówki czas…..
1 Maja obchodzone jest Święto Pracy, zwane   Miedzy Narodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. To
święto klasy robotniczej obchodzone jest od 1890 roku, a świętem państwowym w Polsce jest od 1950r.
Jest to dzień wolny od pracy. W Kościele 1Maja obchodzone jest wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.
Jest to szczególny patron bo obchodzimy rok św. Józefa. Jako głowa św. Rodziny jest patronem ojców
oraz rzemieślników a tak że patronem dobrej śmierci.

2  Maja to  Dzień  Flagi  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Jest  to  jedno  z  najmłodszych  świąt  państwowych,
ponieważ zostało ustanowione przez Sejm dopiero w 2004 roku. Dzień Flagi to święto, którego celem jest
szerzenie  wiedzy  o  symbolach  narodowych  i  propagowanie  postaw patriotycznych.  Barwami  Polski-
zgodnie  Konstytucją  Rzeczpospolitej  Polskiej,  są  kolory  biały  i  czerwony,  mają  swoje  symboliczne
znaczenie . Dzień 2 maja jest także obchodzone jako Dzień Polonii  i Polaków za granicą. Głównymi
obchodami w Rzeszowie było uroczyste podniesienie Flagi Państwowej. Zgromadzeni na Rzeszowskim
rynku wysłuchali występu Orkiestry Wojskowej. Wieczorem w Kościele Garnizonowym odbyła się Msza
św.

3Maja obchodzimy rocznice uchwalenia Konstytucji z roku 1791. Jest to Ustawa Rządowa regulująca
ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3Maja była
pierwszą w Europie i drugą na świecie. Jest to święto państwowe.
W tym dniu obchodzimy również Święto Matki Bożej Królowej Polski. Jest to święto kościelne w którym
szczególnie  czcimy  Maryję Matkę Pana  Jezusa.  Maryja  jest  Sercem  Naszego  Narodu  i  otacza  nas
płaszczem swej opieki i jak Matka troszczy się o wszystkie swoje dzieci.

Joanna i Łukasz



„Niektórzy lubią poezję...”
wiersze Janka Borcza – stała kolumna

Oto człowiek
...................................................
Aby się ukryć
w tłumie
czasem wystarczą
same myśli
i Ich labirynt
lub nawet
szarość spojrzenia
w którym
jesteśmy bezpieczni
patrząc
najczęściej pod nogi
sąsiada

Powroty po Siebie i nie tylko
............................................................
Ten powrót
był nie tylko wirtualny
wyłącznie w ciszy pamięci
i jej wyobraźni
Dzisiaj to On
litościwy Czas
ciepłym pocałunkiem wiatru
przepraszał
za wyblakłe kolory pamięci
i słowa
których już
nie powtórzy echo
niczego też nie obiecywał
ale w tym
szumie drzew na stoku
Zatoki Giera na Werlasie
cicho
przebijał się szept Michała
Pamiętajcie że w Życiu
ważne są tylko chwile
później tylko pamięć
będzie Ich sprzymierzeńcem

Tajemnice marzeń
....................................
Zawsze są obok
i
przed Nami
bez względu
czy to
senne mary
czy spełnienie
cierpliwej wiary
ale
to już
nie dotyczy czasu
lecz
łaskawości Losu
gdy uzna
że jesteśmy tego
Razem spragnieni
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