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Śmiech to zdrowie!
Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi:
-Hau!
-Halo?
-Hau!
-Nic nie rozumiem.
-Hau!
-Proszę mówić wyraźniej!
-H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula!

Baco ,gdzieście się tak nauczyli drzewo rąbać?
-Na Saharze.
-E,baco,kłamiecie!.przecież Sahara to pustynia.....
-No,teraz to już pustynia.

Polonistka zadała w klasie wypracowanie na
temat:
"Gdybym był dyrektorem szkoły"
Piszą wszystkie dzieci z wyjątkiem Jasia.
-Dlaczego nie piszesz?-pyta nauczycielka.
-Czekam na sekretarkę-odpowiada Jasio.

Jasiu woła mamę:
- mamo, mamo!
- tak Jasiu?
- dzisiaj tata mnie zbił dwa razy pasem!
- a za co?
- bo mu pokazałem świadectwo na koniec roku.
- a drugi?
- bo mu pokazałem że to jego.

Tomek

Z naszego ogródka ...
Wszystkich Świętych
1 listopada obchodzone jest Święto Wszystkich
Świętych. W tym dniu wspominamy wszystkich zmarłych,
którzy są w niebie i cieszą się radością życia wiecznego.
Natomiast 2 listopada jest dniem, w którym modlimy się za
tych zmarłych, którzy na niebo jeszcze czekają.
W tych dniach chętnie odwiedzamy cmentarze. Są to Święta
szczególne i piękne. Zdobimy groby kwiatami zapalamy
znicze. Jest to okazja do modlitwy i głębszej refleksji nad
życiem i śmiercią. Bo mimo, że naszych bliskich nie ma już z
nami, to są w naszych sercach. Mamy tą nadzieje, że są w
innym lepszym świecie, bez bólu i cierpienia. Dlatego tu na
ziemi żyjmy tak, by zasłużyć sobie na nagrodę wieczną i
spotkać się z naszymi bliskimi, którzy w tej drodze nas
wyprzedzili.

Joanna i Piotr

,,Hiob-51”
12 listopada obejrzeliśmy spektakl pod tytułem ,,Hiob-51”. Sztuka przedstawia losy Łukasza
Cieplińskiego bohatera walczącego o wolność Ojczyzny. Polska po roku 1945 znalazła się pod okupacją
sowiecką. Ciepliński wraz innymi Żołnierzami Niezłomnymi podjął walkę z Bolszewizmem.
Jak biblijny Hiob został pozbawiony wszystkiego. Zabrano mu rodzinę, wolność, życie. Zabrano mu
godność i prawo do ludzkiego pochówku. Posunięto się też do próby wymazania pamięci o nim. Podobny
los spotkał wielu innych Niezłomnych.
Sztuka opowiada o losach Łukasza Cieplińskiego i jego żołnierzy, o ich bohaterstwie, poświęceniu
się za wolność Ojczyzny i wszystkich Polaków. Ważne jest by dziś szerzyć pamięć o ,,Żołnierzach
Wyklętych”, którzy zapisali się na stałe na kartach naszej historii. Zadbajmy by pamięć o nich nigdy nie
wygasła.
Joanna i Piotr

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

Łzy
......
To One
wybierają te twarze
których wzruszenie
potrzebuje wsparcia
i spływają
wspólnotą myśli
nawet
gdyby to był
obraz z telewizora
zawsze będą mokre
..........................................
po policzkach .

Nasze prace...

Gwiezdna odyseja
.....................................
Może to będzie
spełnienie marzeń
o obiecanym Niebie
a może nagroda
za
wytrwałą wiarę
może
ale
My to już wiemy
że tej podróży
nie da się wykonać
jako linoskoczek
któremu na linie
dla równowagi
pozwolono korzystać
z rozłożonych rąk
w geście rozpaczy

Cmentarne ścieżki
.....................................
Jeszcze żywi
a już śmiertelni
choć bez świadomości
gdzie i kiedy
przejdziemy w stan
pamięci Krzyży
piszemy
swoje życiorysy
z nutką nadziei
że
przy naszych mogiłach
też
Ktoś przystanie
i zatrzyma myśli
przez jakiś czas

