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Śmiech to zdrowie!

W szkole, w klasie.
-Dzieci- pyta pani,
-jaka jest liczba mnoga od słowa niedziela?
Wakacje!!! Krzyczą dzieci.

Jaka jest różnica między wczasami w górach,

 a wczasami nad morzem? 
- W górach ceny są wysokie, a nad morzem słone.

Przychodzi chłop na policję i mówi: 
- Chciałbym zgłosić zaginięcie teściowej. 
Policjant się pyta: 
- Od kiedy teściowej nie ma? 
- Od miesiąca. 
- To czemu pan przyszedł dopiero teraz?? 
- Bo ja w ten cud nie mogę jeszcze uwierzyć.

Temat na przyszłej maturze: 
Rozwiń cytat: "Nam strzelać nie kazano" - w 
oparciu o występ reprezentacji Polski piłki nożnej 
na mistrzostwach Europy 2021.

Tomek

 



Z naszego ogródka …

Piknik integracyjny…

     W końcu  nadarzyła  się  okazja  spotkania  się  w  większym  gronie.  Razem  z  przyjaciółmi  ze
Stowarzyszenia uczestniczyliśmy w pikniku integracyjnym.

          Impreza odbyła się 10 lipca , w  sobotę.  Panie Terapeutki wymyśliły wiele ciekawych gier i zabaw
a nasze zaangażowanie było ogromne. W trakcie ich trwania wydarzyło się wiele zabawnych sytuacji,
było  dużo  śmiechu.  Wszyscy  świetnie  się  bawili.  W kulminacyjnym momencie  imprezy  był  długo
oczekiwany  grill.  Od  dawna  czekaliśmy  na  smażenie  kiełbasek  i  degustowanie  samodzielnie
przygotowanych sałatek i  przekąsek. 

        Jeden z naszych kolegów obchodził w tym czasie imieniny, więc okazji do świętowania było
jeszcze  więcej.  Gdy  wieczór  już  się  zbliżył,  stało  się  nastrojowo  i  zabawa  zaczęła  się  rozkręcać.
Zaczęliśmy tańczyć. 

        Wszystkie te wydarzenia zostały uwiecznione na zdjęciach i filmikach. Po dniu pełnym wrażeń
rozbawieni  i  zadowoleni  wracaliśmy  do  domów.  Spotkanie  to  na  długo  pozostanie  w  naszych
wspomnieniach. 

Joanna

Wyjście na Basen…

       30 lipca razem z przyjaciółmi z ośrodka wybraliśmy się na basen. Było to nasze pierwsze wspólne
wyjście  na  pływalnię.  Kupiliśmy  bilety  przy  kasie  i  szukaliśmy  miejsca  na  wspólny  odpoczynek.
Rozłożyliśmy koce w cieniu, pod  drzewem. 
      Dzień był upalny, a woda wydawała się być zimna. Ale to było tylko pierwsze wrażenie, woda
dawała prawdziwą ochłodę. 
       To była okazja do odświeżenia naszych umiejętności pływackich. Nawet ci, którzy nie potrafili
pływać mogli tu znaleźć coś dla siebie. Wspólnie spędziliśmy świetnie czas. Było dużo śmiechu i dobrej
zabawy. Bardzo zgłodnieliśmy i ze smakiem zjedliśmy przygotowane wcześniej kanapki. 
Czas szybko mijał i o godzinie 15 zaczęliśmy się wybierać do domów. 
           Bardzo nam się podobał wspólnie spędzony czas  i chętnie powtórzymy jeszcze takie wyjście.  

Jacek N. 

  



„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

Tacy sami.
...................
Na pozór 
Tacy sami
a dzieli Nas
tak dużo
poza czasem
który i tak
nie zauważy
Kto pierwszy
zwątpi
w skuteczność
marzeń
że
mogą dotyczyć
Wszystkich

Czerwony lizak na patyczku
.................................................
......
Moje Jutro
zapewne
będzie takie
jakie było wczoraj
może tylko
bardziej wyrozumiałe
wystarczy
by wiedziało
że
czekam na To
tak jak dziecko
któremu obiecano
czerwonego lizaka
na patyczku

Nasze prace…..


