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Śmiech to zdrowie …

..

Przychodzi Jasiu z poparzoną ręką i nogą...
- Jasiu! Co ci się stało w rękę? - pyta siostra
- Prąd mnie kopnął.
- A w nogę?
- Chciałem mu oddać...!!

Jasio przedstawia swojej matce narzeczoną. Gdy
wyszła, pyta mamę:
- I jak? Prawda, że ładna.
Mama na to
- Znajdź sobie inną.
Jasio przedstawia matce kolejną narzeczoną. Gdy
wyszła, pyta:
- I jak? Prawda, jaka inteligentna?
Mama na to:
- Znajdź sobie inną.
Jasio:
- No to jaka ma być moja narzeczona?
- Ma być taka jak ja!
Następnego dnia mama pyta Jasia:
- I jak, znalazłeś dziewczynę taką jak ja?
- Tak, ale tacie się nie spodobała

Z naszego ogródka…

Wycieczka do stadniny koni
8-ego września byliśmy na wycieczce w pobliskiej stadninie koni. Całą grupą pojechaliśmy do
miejscowości Chmielnik - w bardzo malownicze i urokliwe miejsce. Mieliśmy okazje obejrzeć stajnię, sposób
czyszczenia koni, a także każdy kto chciał mógł pojeździć na koniu pod okiem instruktorów. Zwierzęta były
bardzo spokojne. Chętnie robiliśmy zdjęcia żeby móc wspominać w zimowe dni.
Świetnie bawiliśmy się też podczas wspólnego ogniska. Po posiłku poszliśmy na spacer po okolicy.
Podziwialiśmy piękną przyrodę i okoliczne domki. Z góry rozciągał się piękny widok na wieś. W
przydrożnym lesie znaleźliśmy nawet kilka prawdziwków. Pogoda nam dopisywała, było ciepło i
słonecznie, w sam raz na taki wypad za miasto. W pozytywnych nastrojach udaliśmy się do swoich domów z
nadzieją na jeszcze...

Joanna i Łukasz

Wspomnienie …
Czy wiesz, że… 28-go września przypada 30 rocznica śmierci jednego z najsławniejszych artystów XX
wieku Milesa Davisa?
Miles Davis był wielkim jazzmanem, trębaczem, prekursorem takich stylów jak be bop, cool czy free
jazz. Słynął z ospałego melodycznego stylu. Był bez wątpienia jednym z najważniejszych artystów grających
muzykę jazzową, symbolem i ikoną tego gatunku.
Miles Davis urodził się w Alton, 26 maja 1926 roku. W wieku 9 lat dostał od przyjaciela ojca swoją
pierwszą trąbkę, ale prawdziwą naukę gry na tym instrumencie rozpoczął w wieku 13 lat. Naukę gry pobierał
u lokalnego muzyka Elwooda Buchanana. Jego umiejętności stale rosły, grał w wielu zespołach (w
późniejszych latach udzielał się również jako sideman). Przełomem w jego karierze okazała się współpraca z
Charlie Parkerem.
Jego kariera rozwijała się błyskawicznie, zrealizował niezliczoną ilość nagrań, do najbardziej jego znanych
albumów, legendarnych należą :






Kind Of Blue,
In A Silent Way,
Bitches Brew,
Sketches Of Spain
Tutu.

Artysta był wybitną osobowością, miał wpływ na wielu innych muzyków i nadal jest inspiracją dla
kolejnych pokoleń.
Kamil

Niektórzy lubią poezję…
wiersze Janka Borcza – stała kolumna

Jesienne złoto
............................
To już
coroczny rytuał
malarskiego pleneru
gdy
białe mgły
zaczynają zwiastować
zmianę kolorów
zielonego lata
na jesienne złoto
pod nogami

Czary mary
......................
Sam nie wiem
czy
mogę coś zyskać
ufając nadziei
dlatego
swój los
powierzam szczęściu
licząc na to
że kiedyś
do mnie
się uśmiechnie

Emocje
...............
To nie tylko
wymowny
wyraz twarzy
jej radość
lub
współczucie
aż
po gorące łzy
to też
świadectwo
szczerości wyznania
którym
wypełniamy miarę
swego człowieczeństwa

