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Poniedzia³ek po œniadaniu
Rozes³a³ depesze.

Z proœb¹ do swych sióstr i braci
By znaleŸli jesieñ.

Wtorek ksi¹¿kê wzi¹³ pod pachê
I poszed³ na lekcje

Tam odnalaz³ Pani¹ Jesieñ
U Doroty w teczce.

Œroda, która podgl¹danie
Ma w swoim zwyczaju

Podejrza³a j¹, jak idzie
Z koszykiem kasztanów

Czwartek ubra³ siê i wczeœnie
Rano wyszed³ z domu

By odszukaæ Pani¹ Jesieñ
Podczas pracy w polu

Pi¹tek, który razem z czwartkiem
Czêsto graj¹ w klasy

Robi³ dzisiaj z Piêkn¹ Dam¹
Zimowe zapasy.

Nie chce strasznie siê sobocie
Posprz¹taæ mieszkania
Namówi³a za to jesieñ

Do wspólnego malowania.

Zobaczy³a to Niedziela
Wyci¹gnê³a skrzypce

Do melodii wiatr zaœpiewa³
Zatañczy³y z³ote liœcie

Zatañczy³y walca w sadzie
W ogrodzie i w lesie

Oznajmiaj¹c wszystkim wokó³
¯e nadesz³a jesieñ.

„Jesieñ”

Beata Szymañska



Wywiad z pani¹ Krysi¹ Micha³owsk¹

- Jakie ma Pani zainteresowania?
-Interesujê siê sportem, 
g³ównie skokami
 narciarskimi, zwiedzam 
ró¿nego rodzaju zabytki. Odwiedzi-
³am zamki w Ksi¹¿u, Malborku 
i Niedzicy.
- Czym siê pani zajmowa³a zanim 
podjê³a prace na Warsztatach?
- Zanim podjê³am pracê terapeutki na Warsztatach Terapii Zajêciowej, pracowa³am
w zawodzie pielêgniarki. Spor¹ czêœæ czasu poœwiêci³am na wychowanie dzieci. Uwa¿am,
¿e obecnoœæ matki czy ojca w pierwszych latach ¿ycia jest niezast¹piona.
- Co pani lubi robiæ w wolnym czasie?
- W wolnym czasie jeŸdzimy ca³¹ rodzin¹ na wycieczki rowerowe, gramy w pi³kê,
pieczemy ciasta, i to sprawia nam ogromn¹ frajdê. Nie mogê pomin¹æ oczywiœcie
czytania ksi¹¿ek, kina oraz leniuchowania.
- Czy ma pani jakieœ zwierzê?
- Tak, oczywiœcie. Na pierwszym miejscu jest piesek rasy schnauzer, papuga nimfa oraz
od niedawna rybki.
- Jakie prace wykonuje pani na swojej pracowni?
- S¹ to prace bardzo ró¿ne: doniczki, dzbany, wazony, anio³ki, dzwonki, miseczki itp..
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Pozdrawiam wszystkie osoby, które s¹ ¿yczliwe,
uœmiechniête i swoj¹ radoœci¹ zara¿aj¹ innych

„¯ycie jest darem: zawsze.
Jest darem, którym trzeba siê dzieliæ!”
ks. Jakub Alberione

- Od jak dawna pracuje Pani jako terapeuta?
- Jest to moja pierwsza praca w charakterze instruktora terapeuty.
- Czy praca któr¹ Pani wykonuje na warsztatach sprawia Pani przyjemnoœæ?
- Tak, oczywiœcie. Praca tutaj sprawia mi ogromn¹ radoœæ, zarówno z przebywania
z tak wspania³ymi ludŸmi, a tak¿e z ka¿dego wytworu jaki wychodzi z naszych r¹k.
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
- Uwielbiam pierogi ruskie (zrobione przez mamê), pizzê, ³ososia duszonego w œmietanie
oraz gofry.

- Jakiej muzyki lubi Pani s³uchaæ?
- Lubiê s³uchaæ muzyki powa¿nej, poniewa¿ pozwala mi zrelaksowaæ siê po ciê¿kim
dniu.
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wywiad przeprowadzi³ Tomasz Kwak

zdjêcia: S³awomir Hêciek



Nasze Sprawy, czyli sylwetek podopiecznych
                               kilka...

Nazywam siê Marta Wojtaszek. 
Mieszkam w KuŸniczysku. 
Mam 25 lat a na warsztaty
chodzê od 21 marca 2005r.
Jestem na pracowni Gospodarstwa Domowego
i ¿ycia codziennego, robiê wszystko i bardzo lubiê tu przyje¿d¿aæ. 
Interesujê siê pi³k¹ no¿n¹ oraz muzyk¹.
 Najbardziej kolegujê siê z  Ul¹ Stankowsk¹,
Mart¹ K³aptocz, Kasi¹ Jankowsk¹ i  Zosi¹.
Mam m³odszego brata i siostrê.

Nazywam siê Marcin Stachurski. 
Mieszkam w Obornikach Œl¹skich.
Mam siostrê Joannê i brata Piotra. Mam 24 lata, 
na warsztaty chodzê od 3 lat. 
Jestem na pracowni Rêkodzie³a Artystycznego, 
moim opiekunem jest pan Jerzy Je¿ewski.
 Lubiê robiæ wieszaki, budki lêgowe 
 oraz breloczki na klucze. W wolnym czasie 
 ogl¹dam wesela moich kuzynów i siostry,
 prawdê mówi¹c nigdy mi siê to nie znudzi.
 Poza warsztatami siedzê w domu i czasami
 pomagam rodzicom.

przygotowa³a Marta K³aptocz

zdjêcie zrobi³: S³awek Hêciek
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Czas zadumy i przemyœleñ... 
                                          
                   Wszystkich Œwiêtych

„Dla tych, którzy odeszli”
Dla tych

którzy odeszli
w nieznany œwiat,
p³omieñ na wietrze

ko³ysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów

pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry.

Dla nich harcerskie warty
i chor¹giewek gromada,

i dla nich ten dzieñ
pierwszy dzieñ listopada.

D. Gellnerowa 
Wszystkich Œwiêtych wprowadzi³  dla ca³ego koœcio³a 
papie¿ Grzegorz IV w 834 r. jako pamiêæ o zmar³ych.
Tradycja Wszystkich Œwiêtych albo Œwiêto Zmar³ych
ma swój pocz¹tek w starym celtyckim œwiêcie „Samhain”
(co oznacza- œmieræ cia³a), dla naszych przodków by³ to
pocz¹tek nowego roku. Nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e
Celtowie byli rolnikami i dla nich ¿niwa zaczyna³y siê sianiem
ozimin, by³o to obdarowanie ¿yciem œpi¹cych jeszcze pól.
P ierwszego l i stopada obchodzimy Œwiêto Zmar³ych.
Udajemy siê z rodzin¹ i przyjació³mi do koœcio³a aby pomodliæ siê
za naszych bliskich, którzy odeszli z tego œwiata. Nastêpnie idziemy
 na cmentarz zapaliæ znicze na grobach.

,

W paŸdzierniku minê³a 25 rocznica
œmierci Jerzego Popie³uszki. 
Jerzy Popie³uszko urodzi³ siê 
14 wrzeœnia 1947 r. w Okopach jako
Alfons Popie³uszko. Ju¿ jako ch³opiec
by³ ministrantem i wyró¿nia³ siê 
g³êbok¹ religijnoœci¹. Po maturze
wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. Œwiêcenia
kap³añskie otrzyma³ 28 maja
1972 r. z r¹k kardyna³a Stefana 
W y s z y ñ s k i e g o .  .  

 Odprawia³ msze œwiête w stanie wojennym. 
 Swoj¹ niez³omnoœci¹, odwag¹ i wsparciem
 dla przeœladowanych robotników i dzia³aczy
  zwi¹zkowych zyska³ autorytet oraz szerokie
 poparcie spo³eczne. Dzia³alnoœæ ks. 
 Jerzego w³adze PRL uzna³y za krytykê i 
  sprzeciw wobec systemu komunistycznego.

Od 1980 r. aktywnie wspiera³ Solidarnoœæ.

19 paŸdziernika 1984 r. Popie³uszko 
zosta³ zaproszony do parafii Œwiêtych Polskich
Brac i  Mêczenn ików w Bydgoszczy.
Spo t kan i e  t o  zakoñ czy ³  zdan i em:

„Módlmy siê, byœmy byli wolni od lêku, zastraszenia, ale przede
w s z y s t k i m  o d  ¿ ¹ d z y  o d w e t u  i  p r z e m o c y . ”
W tym samym dniu zosta³ uprowadzony i zabity przez
funkcjonariuszy. Pogrzeb odby³ siê 3 listopada 1984 roku.
Zgromadzi³ olbrzymie t³umy i przekszta³ci³ siê w wielk¹ manifestacjê. 
Zosta³ pochowany na terenie koœcio³a parafialnego œw. Stanis³awa Kostki 
w Warszawie. Miejsce to jest ogrodzone kamieniami po³¹czonymi
 ³añcuchem, tworz¹c w ten sposób nagrobek w kszta³cie RÓ¯AÑCA.

GRZEGORZ CICHOÑ

Nasze Sprawy str. 5

,



        

  

         Pocz¹tkowo Andrzejki traktowano bardzo powa¿nie a wró¿by
odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. Natomiast w czasach
póŸniejszych przybra³y formê zbiorow¹, organizowan¹ w grupach
rówieœniczych panien na wydaniu. Wspó³czeœnie przekszta³ci³y siê w 
niezobowi¹zuj¹c¹ zabawê gromadz¹c¹ m³odzie¿ obojga p³ci.
Dawniej istotn¹ czêœæ Wieczoru Andrzejkowego stanowi³y wró¿by
maj¹ce obecnie charakter zabawy. Lano na wodê o³ów, obecnie leje siê
wosk. Z uformowanych w ten sposób figur przepowiadano przysz³oœæ np.
kwiat wró¿y piêkne ¿ycie lub piêkn¹ ¿onê. Dziewczyny rzuca³y but za
siebie: odwrócony do drzwi noskiem zapowiada³ szybkie zam¹¿pójœcie.
Obierano jab³ka a z obierek odczytywano pierwsz¹ literê imienia
przysz³ego mê¿a. Mówiono równie¿, ¿e to co siê przyœni w Wigiliê
Œwiêtego Andrzeja to siê spe³ni. Wieczorem panny wychodzi³y na 
podwórko i ze s³omianego dachu wyrywa³y garœæ s³omek, jeœli by³a ich
parzysta iloœæ wró¿y³o to zam¹¿pójœcie. Puszczano na wodê dwa listki
mirty, je¿eli zetknê³y siê wkrótce bêdzie wesele. Dziewczêta zdejmowa³y 
lewego buta,ta dziewczyna wyjdzie wkrótce za m¹¿, której but jako pierwszy
przekroczy próg drzwi. .W innej wró¿bie Szkoci wpuszczali do izby g¹siora, 
do której panny podszed³, ta wkrótce mia³a mieæ œlub. Dziewczyny równie¿
zagl¹da³y do studni, by zobaczyæ w niej odbicie przysz³ego mê¿a.

 

And r z e j k i  o d p r aw i a n e  s ¹  2 9  l i s t o p a d a  w  w i g i l i ê  
œwiêtego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Dzieñ ten przypada 
na koñcu lub na pocz¹tku roku liturgicznego, a wiêc na czas
szczególnie sprzyjaj¹cy magicznym obrzêdom.

S³awomir Hêciek
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W dniu 07.10.2009 r. (œroda) o godz. 6 rano
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej
wraz opiekunami wyjechali na 3 dniow¹ wy-
cieczkê do Krakowa i okolic. Po 6-godzinnej
podró¿y dojechaliœmy na miejsce. Ma³opolska
powita³a nas s³oneczn¹ i ciep³¹ jak na
paŸdziernik pogod¹, Zaraz po przyjeŸdzie
zatrzymaliœmy siê w Wieliczce, gdzie podzi-
wialiœmy Kopalniê Soli. Teraz chcia³bym przy-
bli¿yæ naszym czytelnikom garœæ podstawowych
informacji o tym najchêtniej odwiedzanym
polskim obiekcie turystycznym. Kopalnia Soli
w Wieliczce to najstarsze na ziemiach polskich
przedsiêbiorstwo solne, którego pocz¹tki 
siêgaj¹ œredniowiecza, kilkusetletnia 
eksploatacja z³o¿a soli kamiennej ukszta³towa³a
obecny uk³ad przestrzenny wyrobisk górniczych.

Skryte pod miastem, usytuowane na dziewiêciu
poziomach siêgaj¹ 327 m..Podziemna Wieliczka
to blisko 300 km chodników i ok. .3000  komór.
Wspania³e kaplice, urokliwe podziemne jeziora,
oryginalne urz¹dzenia i sprzêt, zachowane
œlady prac górniczych, daj¹ wyobra¿enie o
zmaganiach ludzi z ¿ywio³ami, ich pracy, 
pasjach, wierzeniach, Wieliccy górnicy 
pozostawili po sobie dziesi¹tki rzeŸb i
p³askorzeŸb. Po zwiedzeniu odpoczêliœmy w
kompleksie komór, 125 m. pod ziemi¹, gdzie
znajdowa³y siê sklepy z pami¹tkami, poczta
oraz restauracja (tam zjedliœmy obiad i deser).
Warto zaznaczyæ i¿ wys³uchaliœmy koncertu
orkiestry muzyki powa¿nej, która przedstawi³a
utwory wybitnych kompozytorów.

Nastêpny dzieñ, czyli czwartek przywita³ nas
doœæ duszn¹ pogod¹. Po œniadaniu ok. 10 godz.
 wyruszyliœmy w d³ug¹ trasê, która obejmowa³a
tzw. Stary Kraków (Wawel, Rynek wraz z 
Sukiennicami oraz Bazylikê Mariack¹ ze s³ynnym
o³tarzem Wita Stwosza). 

Wy¿ej wymienione zabytki s¹ fundamentami polskiej 
kultury, dlatego pragnê je opisaæ. Zamek Królewski
na Wawelu zosta³ wybudowany w 1504r. w stylu 
renesansowym. Jego szaty zewnêtrzna jak i wnêtrza 
maj¹ charakter renesansowy, barokowy, a tak¿e 
czêœciowo klasycystyczny. Posiada dziedziniec z 
kru¿gankami i arkadowymi, bramê wjazdow¹ i piêæ
wie¿ mieszkalnych. Spoœród oœmiu sta³ych ekspozycji
muzealnych, piêæ znajduje siê w zamku, a szósta jest
pewn¹ czêœci¹ rezydencji. W samym zamku znajduj¹
siê reprezentacyjne Komnaty Królewskie i prywatne
apartamenty królewskie, Skarbiec Korony, Zbrojownia
oraz sztuka wschodu.

Katedra na Wawelu (zobaczyliœmy tam Dzwon 
Zygmunta i Groby Królewskie) jest to koœció³
katedralny, po³o¿ony na Wzgórzu Wawelskim,

stanowi¹cy w³asnoœæ Archidiecezji Krakowskiej. 
Pochowani s¹ tu m.in.: œw. Stanis³aw ze Szczepanowa i 
inni biskupi krakowscy, królowie od W³adys³awa £okietka
 do Augusta II Mocnego (³¹cznie 19 królów), cz³onkowie 
rodzin królewskich, a tak¿e wielcy wodzowie i wieszcze
 narodowi. Zbudowano j¹ w latach 1320-1364 (pozosta³oœci
z poprzedniej katedry z prze³omu XI i XII w. ) Nieod³¹cznym
elementem katedry jest Wie¿a Zygmuntowska, druga co
 do wielkoœci z wie¿ katedralnych, zosta³a wzniesiona w 
drugiej po³owie XIV w. W 1520 r. Przekszta³cono j¹ na
dzwonnicê, zawieszaj¹c na niej dzwon Zygmunta. Dzwon 
zosta³ ufundowany przez króla Zygmunta I Starego. Po
krótkim odpoczynku przeszliœmy do Smoczej Jamy, jednej
z turystycznych atrakcji Krakowa.

Z jaskini¹ wi¹¿e siê legenda o Smoku Wawelskim.
G³ówny ci¹g jaskini stanowi trasa turystyczna o 
d³ugoœci 81 m. Rozpoczyna siê ona na terenie
zamku i krêtymi schodami prowadzi do g³êbi jaskini.
Trzeciego dnia odwiedziliœmy £agiewniki, w których
widzieliœmy Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia. 
Nastêpnie mieliœmy zaszczyt zobaczyæ od 
wewn¹trz dom Jana Paw³a II w Wadowicach.
Bardzo podoba³a mi siê wycieczka, 
z niecierpliwoœci¹ czekam na nastêpn¹!

Adrian Pietraszek
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Owczarek niemiecki pochodzi z Niemiec.
Nazwa wywodzi siê od psów pasterskich,
które broni³y stada owiec. Pod koniec XIXw.
wyhodowano go w wyniku krzy¿owania ró¿nych
gatunków owczarka. Na ca³ym œwiecie rasa ta
jest prezentowana w policji i w wojsku, a tak¿e
nadaje siê do pracy z osobami niewidomymi. Psy tej rasy 
bior¹ równie¿ udzia³ w poszukiwaniach w ratownictwie górskim.

Wygl¹d:
Wysokoœæ w k³êbie psów wynosi 60-65cm, 
suk 55-60cm. Umaszczenie czarne, podpalane z re-
gularnymi br¹zowymi, ¿ó³tymi lub jasnoszarymi zna-
czeniami. Dok³adniejsze umaszczenie szczeni¹t mo¿na
okreœliæ dopiero po zakoñczeniu porostu w³osów okrywowych

Owczarek Niemiecki ma charakter pe³en temperamentu, 
jest przywi¹zany do w³aœciciela, spostrzegawczy, m¹dry, 
³atwy do tresury.Psy te s¹ bardzo czujne o wybitnym 
popêdzie do obrony. Owczarek jest psem stró¿uj¹cym,
pozostawiony bez nadzoru sk³onny do bójek i k³usowania.
Nie jest dobrym psem dla osób leniwych, jego pielêgnacja
jest skomplikowana.

Owczarek Niemiecki

przygotowa³a: Oliwia Zarzeczna 
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Sernik Wiedeñski
Sk³adniki:
- 1 kg sera bia³ego
- 2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
- herbatniki
- 1 szklanka cukru
- 8 jajek
- aromat cytrynowy
- cukier waniliowy

Przyrz¹dzanie:
¯ó³tka utrzeæ z cukrem waniliowym, 
nastêpnie bia³ka ubiæ na sztywno. 
Do ¿ó³tek dodaæ ser i ubijaæ, a¿ masa
bêdzie gêsta, dodaæ m¹kê ziemniaczan¹.
Wy³o¿yæ blachê herbatnikami, do masy
serowej dodaæ aromat cytrynowy, ca³oœæ wylaæ
na blachê i piec 45 minut.

¿yczê Smacznego

Urszula Stankowska
Rada Uli: ciasto mo¿na przystroiæ owocami
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Aparaty fotograficzne i fotografia

 Na pocz¹tek przeniesiemy siê w 
czasy odleg³e.
W 1888r. zak³ady George Eastmana
( Eastman Dry Plate Company) 
rozpoczê³y produkcje pierwszego
na œwiecie aparatu fotograficznego
na b³onê zwojow¹ sprzedawanego
pod nazw¹ Kodak. W roku 1928 po-
wsta³ pierwszy aparat z lustrem
sta³ym (lustrzanka). By³ to dwubie-
gunowy Roleiflex. W 1933r. firma
Ihagee wyprodukawa³a pierwsz¹
jednobiegunow¹ lustrzankê. 
W 1935r. firma Kodak wprowadzi³a
pierwszy negatyw barwny. Pierwszy
aparat elektroniczny w 1976r. za-
prezentowa³a równie¿ firma Kodak.
Aparat ten, zapisywa³ obraz na no-
œnikach magnetycznych. By³ on
pierwsz¹ jaskó³k¹ zapowiadaj¹c¹ 
nadejœcie ery aparatów cyfrowych.

 

Aparaty fotograficzne i coraz
ni¿sze ich ceny spowodowa³y, ¿e
wyje¿d¿aj¹c na ka¿d¹ wycieczkê
czy wczasy nie rozstajemy siê z
nimi. Mo¿liwoœci obecnych apara-
tów sprawi³y, i¿ przywozimy zdjêcia
liczone w setkach sztuk i w idealnej
jakoœci obrazu.

Obecnie tradycyjne aparaty na
œwiat³oczu³¹ b³onê praktycznie wypar³y
 aparaty cyfrowe. Istniej¹ dziesi¹tki
 firm i tysi¹ce modeli aparatów. 
 Aparaty stosowane s¹ nawet w 
wiêkszoœci telefonów komórkowych
jakie dzisiaj posiadamy. Zapewne 
kupuj¹c aparat pierwszy raz zastana-
wiamy siê jaki aparat wybraæ. Wiele
osób oczekuje wysokiej jakoœci zdjêæ.
Aparaty kompaktowe, s¹ to najprostsze
w obs³udze, a zarazem ma³ych rozmiarów
aparaty dla przeciêtnego fotografa-
amatora. Lustrzanki cyfrowe s¹ bardziej
kierowane dla fotografów doœwiadczonych. 
Maj¹ wiele mo¿liwoœci
fotografowania, wiêkszy wybór progra-
mów tematycznym, mo¿liwoœæ zmiany
obiektywu.

£¹cz¹ one w sobie zapis zdjêæ cyfro-
wych oraz posiadaj¹ obiektyw z tra-
dycyjnym lustrem. Aparaty hybrydowe
s¹ to aparaty cyfrowe, posiadaj¹ce
ogromne mo¿liwoœci. B³ony œwiat³oczu³e
zast¹pi³y karty pamiêci. Pojedyncze 
pliki zdjêciowe np. JPEG  zapisywane
s¹ na karcie pamiêci (noœniku danych).
Nie do koñca jednak negatyw zosta³
wyparty. Zaawansowane lustrzanki 
cyfrowe posiadaj¹ format zapisu zdjêæ

 

o nazwie RAW. Jest to funkcja
cyfrowego negatywu, zamiast cie-
mni fotograficznej, jak w przypa-
dku wywo³ywania tradycyjnej b³ony
œwiat³oczu³ej, do konwertowania
zdjêæ RAW w normalny plik 
zdjêciowy.
  

W tradycyjnych aparatach foto-
graficznych wywo³ywanie zdjêæ
 wi¹za³o siê z wysokimi kosztami.
 Natomiast zdjêcia z aparatów 
cyfrowych przechowywaæ mo¿emy
 w komputerze. Programy tema-
tyczne w aparatach s¹ to tryby
fotografowania, które wybieramy
w zale¿noœci od warunków w jakich
chcemy zrobiæ zdjêcie.
 Przyk³adowe tryby to: auto, makro,
noc, portret, zachód s³oñca.
Kupuj¹c pierwsz¹ cyfrówkê zwra-
camy uwagê na: programy tema-
tyczne, czu³oœæ, lampê b³yskow¹, 
zbli¿enie i stabilizacjê obrazu.
Moim zdaniem aparat w podró¿y
to podstawy gad¿et. Zabieram go 
na ka¿dy wyjazd, mogê nie zabraæ
ze sob¹ telefonu, laptopa ale 
sprzêt fotograficzny muszê mieæ
 ze sob¹. Marcin Wysocki
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Pozdrowienia!                     Pozdrowienia!                     Pozdrowienia!
Pozdrowienia dla pani Ani Barabach, p.Dagmary Chodakowskiej,
p. Agnieszki Wi¹cek.                                                                         Marta K³aptocz  

Adrian Pietraszek pozdrawia mamê oraz wszystkich na Warsztatach!

Marta Wojtaszek pozdrawia wszystkie Panie na warsztatach!!!
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Pracowników
na Warsztatach i wszystkich Podopiecznych

Alicja Tas

Pozdrawiam wszystkich Podopiecznych a szczególnie moj¹ 
córeczkê Kasiê i Zosiê, kole¿anki i kolegê Jerzego                       
                                                     Anna Kowal

Pozdrawiam rodziców, wszystkie kole¿anki, kolegów, Rafa³a, p.Alinkê

  

Ania
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 N umer 6 przygotowa³a dla Was  pracownia komputerowa : S£AWOMIR HÊCIEK,MARTA K£APTOCZ,
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      WARSZTATY TERAPII ZAJÊCIOWEJ                                TRZEBNICKIE STOWARZYSZENIE „UŒMIECH DZIECKA”

HUMOR
Jasiu wraca do domu zadowolony ze szko³y i krzyczy:
- Mamo! Mamo! Pani nas pyta³a, a tylko ja na to pytanie odpowiedzia³em!
Mama na to:
- Jasiu, jestem z ciebie taka dumna a... jakie to by³o pytanie?
Jasiu:
Kto nie odrobi³ dziœ zadania domowego?

Pani pyta Jasia:
- Jasiu kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie?
- A dlaczego dziœ nie masz odrobione?
- Bo nie by³o obiadu!

M¹¿ mówi do ¿ony:
- Idziemy do teatru.
- Jakiego? Wielkiego?
- Nie martw siê przecie¿ siê zmieœcisz!

Pani pyta Jasia w szkole:
- Jasiu wiesz kto to jest Mickiewicz, S³owacki, Prus?
Jasiu na to:
- A wie pani kto to Zdzichu, £ysy, Marian?
- Nie
- To co mnie pani swoja paczk¹ straszy!
                                                                Marta Wojtaszek

ADRIAN PIETRASZEK, OLIWIA ZARZECZNA,GRZEGORZ CICHOÑ,

MARTA WOJTASZEK,

, PIOTR PACZKOWSKI
Oraz : MARCIN WYSOCKI,URSZULA STANKOWSKA,
TOMASZ KWAK, Pod opiek¹: p.   Agnieszki Wi¹cek


