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Śmiech to zdrowie…

Jaki jest największy las Na świecie ?
- Las Vegas .
Pani w szkole: dzieci czy może znacie jakieś zwierzę na literę a?
Jasiu: A może to szczupak?
Pani: Jasiu nie wygłupiaj się. Dzieci a znacie może zwierzę na literę b?
Jasiu: Być może to szczupak?
Pani: Jasiu idź za drzwi!
Jasiu wychodzi.
Pani: A może zwierzę na literę c?
Jasiu otwiera drzwi i mówi: Czyżby to był szczupak?
Jasiu wraca do domu z worem pełnym jabłek. Mama się go pyta:
- Jasiu skąd ty masz tyle jabłek?
- od sąsiada.
- a on wie o tym?
- no pewnie, przecież mnie gonił!

Z naszego ogródka…
W okresie wakacyjnym, gościliśmy w naszym ośrodku grupę rekonstrukcyjną ”Zgraja Banitów i
Renegatów ”. Opowiadali nam o życiu, obyczajach ludzi żyjących w średniowieczu a także prezentowali
różne ciekawostki dotyczące tamtych czasów. Byliśmy pod wrażeniem ich ogromnej wiedzy. Mogliśmy
zobaczyć ówczesne zbroje jakie nosili rycerze w zależności od poziomu ich zamożności, z jakich materiałów
były stroje, jakie prawa i obowiązki posiadali, jak wyglądały naczynia z których spożywali posiłki, a także to
jaką bronią wtedy walczono. Nasi goście oddali ducha tamtych czasów. W zbrojach średniowiecznych
rycerzy odtworzyli sceny walki.
Była to pouczająca lekcja historii która poszerzyła naszą wiedzę na temat tamtych czasów.
Joanna i Łukasz

1 Sierpień 1944

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Dokładnie 77 lat temu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 (określonej kryptonimem „W”, jak
Wolność) wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych a zarazem najbardziej
dramatycznych wydarzeń zapisanych w historii Polski.
Warszawa, nazywana przed wojną „Paryżem Wschodu”, została skazana rozkazem wydanym przez Heinricha
Himmlera (niemiecki polityk, jeden z głównych przywódców Niemiec nazistowskich, zbrodniarz wojenny…),
który brzmiał: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być
zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”.
Stolica Polski została zniszczona w blisko 85%, a mieszkańcy wypędzeni do obozów przejściowych
i jenieckich. Święto zostało ustanowione w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy w obronie
kraju walczyli o wyzwolenie stolicy sprzeciwiając się okupacji niemieckiej oraz zagrażającej Polsce niewoli
sowieckiej.
Czy wiesz że ?






Powstanie trwało 63 dni
Powstanie Warszawskie było największym tego typu aktem oporu w okupowanej przez hitlerowców
Europie
po kapitulacji z Warszawy wypędzono około 500 tysięcy mieszkańców
w Powstaniu poległo około 18 tysięcy Powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych
w Powstaniu zginęło około 150 tysięcy cywilów

Z Kalendarza Powstania:
1 sierpnia – Wybuch Powstania Warszawskiego. O godzinie 13.50 na Żoliborzu, nieopodal pl. Wilsona,
dochodzi do pierwszej walki Powstania. Godzina – 17.00 oficjalne rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.
2 sierpnia – Powstańcy opanowują strategiczne punkty m.in. na Starym Mieście, w Śródmieściu,
na Powiślu oraz na Czerniakowie.
5 sierpnia – „Czarna sobota” – masowe mordy ludności cywilnej na Woli.
20 sierpnia – zdobycie Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej tzw. PAST-y przy ul. Zielnej 37/39. W ręce
Powstańców trafia około 115 niemieckich jeńców.
1 września – generalny szturm Niemców na Stare Miasto. Powstańcy ewakuują się kanałami
do Śródmieścia i na Żoliborz.
2 września – w nocy z 1 na 2 września pociski czołgowe roztrzaskały kolumnę Zygmunta. Stare Miasto
zostaje zdobyte przez hitlerowców. Walka w innych rejonach Warszawy trwała dalej.
10 września – Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę na praskim brzegu Wisły.
18 września – 107 amerykańskich samolotów B-17 dokonuje największego zrzutu broni, amunicji,
żywności oraz medykamentów. Niestety, Powstańcom udaje się odebrać tylko 20 procent zrzutu.
2 października – upadek Powstania.

Niektórzy lubią poezję…
Stała kolumna- wiersze autorstwa Janka Borcza

Poduszka ciepła snem
.......................................
Zaczarowane
sierpniowe noce
potrzebują
swego czarodzieja
tak dobrana para
stanowi gwarancję
że sen
będzie podróżą
poprzez wspomnienia
do marzeń
czekających
na swe świty
pod
cieplutką
poduszką zauroczenia

Tajemnica snów
...............................
Ezoteryczne sny
pozwalają
wyprzedzać czas
nie pozostawiając
śladów
że były świadkiem
zdarzeń
których
po wybudzeniu
muszę doświadczyć ja

Można, można..
.............................
W milczeniu
też
kryje się odpowiedź
wystarczy wcześniej
zrezygnować ze słów
i
rozłożyć ręce
że
nie ma się nic
do powiedzenia
tak
swego rozmówcę
zostawiasz
z otwartymi ustami
a Ty wracasz
do swoich myśli
przecież trzeba
żyć dalej

Telepatia
...................
Uronić łzy
przed telewizorem
dając upust
wzruszenia
to
żaden wstyd
to telepatyczna
łączność
z Artystą
któremu tak
dziękuję
za udział
w mej wrażliwości

Z wizytą …
W tym miesiącu byliśmy z wizytą w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wspólnie
wyprowadzaliśmy na spacer psiaki zagubione, porzucone czy odebrane interwencyjnie właścicielom. To
właśnie w schronisku znajdują swój tymczasowy dom. I czekają na nowy, lepszy…

