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Gazeta Mieszka ców DPS „Seniora Naftowca”

Wiosna...

W tym miesi cu numer nieco spó niony, ale jak zawsze dobry.
Podj li my inicjatyw , której efekty ju w przyszłym miesi cu
powinny by wyra nie widoczne.
Polecam artykuł „Propozycja nie do odrzucenia” na nast pnej
stronie, który wszystko dokładnie wyja nia. B dzie to pewnego
rodzaju rewolucja w pojmowaniu swojej roli przez
nasz /Wasz gazet . Teraz mamy szans
by jeszcze bli ej mieszka ców i ich codziennych
spraw, problemów. Mam nadziej , e
wyrazicie pa stwo zainteresowanie naszym pomysłem.
A tymczasem mamy ju maj, po cichu przyszła
(mam nadziej !) wiosna i na pewno b dzie nam wszystkim
łatwiej i przyjemniej, a ju na pewno cieplej.
Zapraszam do lektury.
Red.

Propozycja... nie do odrzucenia!

Zapraszamy
serdecznie
do
współpracy szanowny personel
DPSu! Pan dyrektor podobno ju
si zgodził (b dzie czasem pisał!
Hura!). Natchnienie do tego
pomysłu przyszło w czasie
ostatniego zebrania, które to
zebranie troch
przypominało
kwesti
ze
sztuki
„Indyk”
Stanisława Mro ka: „(...) a mo e
by my tak co zasiali? A co? A
cho by i troch ... iii... a po
co?(..)”. „Prosz troch gło niej”,
„nic nie słycha ”... A co słowo
pisane, to pisane! Ludzie wol
podyskutowa
cichcem
na
korytarzu, w ogródku, a plotka jak
to mówi wylatuje skowronkiem,
a
wraca
słoniem!
Nasza
„Skrzynka”
(niebieska,
kontaktowa – przyp. Red.) nie
jest wykorzystywana tak jak
nale y (oprócz afrontu,

niedopałków i zdaje si jakiego
bilonu – nikt do niej nic nie
wrzuca). Proponujemy,
eby
mieszka cy anonimowo zadawali
pytania personelowi. Nie ka dy
lubi wypowiada si na forum
publicznym, a czasem nawet w
cztery oczy jest niepor cznie.
Małe zapytania skierowanie do
pana dyrektora, pani dietetyczki i
innych członków personelu, a
odpowiedzi na łamach „Wie ci”.
A mo e personel ma nam co do
przekazania w formie listu do
mieszka ców?
Niekoniecznie
wszyscy na raz i co miesi c, ale
od czasu do czasu. Wydaje nam
si ,
e
taka
forma
porozumiewania si
ułatwiłaby
współprac i wyja niła niektóre
niejasne
sprawy
i
nieporozumienia.
Serdecznie
zapraszamy do współpracy z
naszym pismem personel i
mieszka ców. Po to ono jest!

2

Moje miasto cz. 8

Ko ciół (kolegiata) p.w.
w. Floriana (pl.
Matejki).
W 1184 r. papie
Lucjusz III przysłał do
Polski, na pro b króla
Kazimierza
Sprawiedliwego,
relikwie m czennika z
czasów cesarza
Dioklecjana –
rzymskiego rycerza
w. Floriana. Na jego cze
biskup krakowski Gedko postawił
ko ciół, który w niedługim czasie
wyniesiony został do godno ci
kolegiaty. Patronat nad ni
sprawowali do XVI w. królowie
polscy, a potem uniwersytet
krakowski. Wielu wybitnych i
zasłu onych dla królestwa
m ów nale ało do kolegiaty,
piastuj c
godno
proboszczów.
Ko ciół,
poło ony za
murami
obronnymi
miasta, padał
cz sto ofiar
po arów
podczas
najazdów
nieprzyjacielskich. Był

a sze razy
odbudowywany,
ka dorazowo w
aktualnie panuj cym
stylu (niestety! – przyp.
Red.). Obecnie przewa
w nim barok. Na
fasadzie ko cioła
umieszczona jest statua
w. Floriana,
pochodz ca z drugiej
połowy XVIII w. W wielkim ołtarzu
znajduje si obraz w. Floriana,
malowany w 1688 r. przez
nadwornego malarza króla Jana
III Sobieskiego – Aleksandra
Tricjusza. U szczytu rokokowego
ołtarza ozdobne kartusze
przedstawiaj legendarne sceny
z ycia wi tego. Warto tak e
obejrze umieszczone na
zewn trznym murze prezbiterium
fragmenty starych rze b; niektóre
z nich pochodz prawdopodobnie
z warsztatu Wita Stwosza. W
skarbcu ko cioła przechowywany
jest m.in. relikwiarz krzy ackiego
komtura,
ofiarowany
po bitwie
pod
Grunwalde
m.
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Siedem boskich pomyłek cd.
Ob arstwo.
To samo jest z głodzeniem
(anoreksj ). Kobiety (m czy ni
te , ale rzadziej) głodz si by
by
pi knymi...
Reklamowe,
zgubne
wzorce
pi kno ci...
Objadanie si i głodzenie to dwie
strony tego samego medalu. Jest
to brak samoakceptacji oraz
nieu wiadomiona
autoagresja.
Akt jedzenia zawiera w sobie
tajemnic
Komunii
z
wszech wiatem.
Jedz c
do wiadczamy zanikania granicy
pomi dzy „wewn trz” a na
„zewn trz”. arłoczno pochodzi
z
chciwo ci,
b d my
pow ci gliwi – wdzi czni za to,
er mamy co je
[„(..)chleba
naszego powszedniego, daj nam
dzisiaj i nie wód
nas na
pokuszenie(...)”]. Pewien jogin
(azjata), który odwiedził nasz
kontynent, stwierdził, e głównym
zabójc
Europejczyków
jest
widelec. Cz sto zachowujemy si
tak,
jakby
jedynym
celem
naszego ycia było jedzenie (do
koryta,
szybko!).
Mo e
to
dlatego, e popadli my w pych i
arogancj . Stało si tak, bo nie
ma ju nikogo, kto by zjadał nas,
kto by polował na ludzi.
Wyłamali my si
z ła cucha
pokarmowego. Ludzi si nie je,
za to ludzie jedz wszystko.
Nasza ludzka sytuacja w wiecie
jest wprawdzie szczególna, ale w
tym jedynie sensie, e

posiadamy wiadomo
i woln
wol . Ale to nie daje nam
adnych
przywilejów,
wr cz
odwrotnie,
zobowi zuje
do
współczucia, samoograniczenia,
odpowiedzialno ci, do spojrzenia
na wiat z perspektywy Boga
(Absolutu), a nie aroganckiego
p pka wiata, za który jeste my
skłonni si uwa a . Wtedy mo e
przestaliby my traktowa Ziemi
jak prywatn lodówk , z której
mo emy
wszystko
i
bez
ogranicze wy era . Jemy po to,
aby y , a nie yjemy po to, aby
je . Gdy upragnione Niebo
nasycenia zamienia si w piekło
choroby,
oznacza
to,
e
popełnili my grzech ob arstwa.
(Stare Chi skie przysłowie mówi:
„You are what You eat”, czyli
upraszczaj c jeste tym co jesz,
przyp. Red.)
Pewna pani, o wiele młodsza ode
mnie, a maj ca przynajmniej 20
kg nadwagi (moja waga ciała jest
prawidłowa) wygłosiła mi kiedy
prelekcj
o silnej woli, któr
powinno si wypracowa ... byłam
zbulwersowana i nadal nie
rozumiem o co jej chodziło, a
wy?

(H. Sienkiewicz „W Pustyni i w
Puszczy). Prawda?
Podpisano „Blondynka”.

No bo jak: „Kali ukra
komu
krow , to jest dobrze, ale jak
Kalem ukra to le”

Warto przeczyta
Jerzy Cepik
„By zedrze tajemnice Sfer”
Ksi ka o ciekawym i tajemniczym tytule, a wgł biaj c si
w jej lektur docieramy do ciekawych informacji. Otó
tekst ten mówi o znanym astronomie Mikołaju Koperniku.
To co osi gn łten wielki człowiek, to oceniła sama
historia. Dzisiaj wszyscy wiemy, e byłto wybitny
człowiek i naukowiec. Poniewa działałon kilkaset lat
temu, wyniki jego prac były szokiem zarówno dla prostych
ludzi jak i uczonych tamtego okresu. Pocz tkowo było to
przyj te jak bajka, lecz fakty potwierdziły to, i dla nas z
perspektywy tych kilkuset lat pó niej, wszystko to jest
prawd . Fakty te s takie jakie s , i nic ju tego dzisiaj nie
odmieni, bo po prostu „taki jest wiat”.
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Jan Izydor Sztaudynger
Wyznanie miło ci
Kocham Kraków. Nie wstydz si tego wyzna ,
cho wła ciwe wstydliwa to rzecz wyznanie miło ci.
Wierz , e w tr bce mariackiej w pie si zamienia
ojczyzna
i w krew mej krwi i w ko mej ko ci.
Tr bacz t piosenk z ust wyjmuje jak kuglarz wst k
i owija ni dachy domów i Polsk cał .
I pomy le , nie słyszałem jej przez lat dziesi ,
i serce mi skamieniało.
I łkanie za gardło chwyta...
Kraków – i kwita.
Wiewiórka przebiega Planty na ukos
Pachn pieczone kasztany dzieci stwem zielskim anielskim,
Ko ciół Mariacki stan ł na palcach
i wygl da z nad kamienic.
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Z pami tnika Jasnowidza cd.
Z
panem
mecenasem
M.
zetkn łem si po raz pierwszy w
marcu 1940r. Odwiedził mnie w
widocznym celu, powołuj c si
na znanego literata J. S. Czas
jego wizyty zbiegł si z silnym
katarem, jaki mnie nawiedził.
Usiłowałem, wykorzystuj c t
okoliczno , spławi go, ale on
nie dał si tak łatwo wyprosi .
eby mi udowodni , jak dalece
jest odwa ny i nie
boi si
kataru,
pokazał na swój
nos, z którego
ciekło
jak
z
fontanny, i na
r cznik,
który
wyci gn ł
z
kieszeni, zamiast
chusteczki.
Zasiedli my, obaj
zasmarkani,
do
stawiania kabały.
W czasie tego pierwszego
naszego zetkni cia powiedziałem
mu, e b dzie miałsyna, ale i tak
rozejdzie si
z
on . Syn
zostanie pod jego opiek . eby
to jako osłodzi powiedziałem,
e po wielu latach o eni si po
raz wtóry i b dzie z ni do ko ca
ycia. Co do innych spraw, które
wtedy
poruszali my,
przewidywania moje były raczej
wieloznaczne. Jedyne konkretne
stwierdzenie, co okazało si a
nazbyt trafne, to zamach na jego
ycie. Przewidziałem równie , e
nie b dzie go tam, gdzie
zamachowcy b d
na niego
czekali. Przyszli, nasłani z

pobudek
prywatnych
do
mieszkania mecenasa. Ale go
akurat w tym dniu nie było w
Warszawie. Najzabawniejszy w
tym wszystkim był fakt, e kiedy
wtargn li do domu, podaj c si
za członków organizacji
podziemnej,
gosposia
powiedziała im:
- Pan Mustafa trzy lata temu
powiedział, e przyjdziecie. I
powiedział, e mecenasa
nie zastaniecie w domu.
- Co za Mustafa?
- Mecenas powiedział, e
Kara.
- Zwariowana
baba.
Idziemy.
Poszli i wi cej si nie pojawili.
Mecenas wydedukował od
kogo przyszli i odpowiednio
spraw załatwił.
Gdy my
si
rozstawali
zadowoleni z siebie, s dziłem, e
jest to przelotna wizyta, ale
omyliłem si
jak w wielu
sprawach. Nasz kontakt trwa do
chwili obecnej. W
okresie
okupacji za , nasze spotkania
były cz stsze i po wi cone
spraw
szczególnym, których
mecenas bez pomocy kabały nie
potrafiłrozwikła .
Pewnego
dnia,
mecenas
przyszedł do mnie mocno
zaniepokojony. Jak si okazało,
doszło
pomi dzy
nim
a
Trauchendlerem do zatargu. Pan
mecenas zdobył jego dat
narodzin i prosił bym na tej
podstawie sprawdziłjak si uło
ich dalsze sprawy słu bowe.
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Uciekłem
si
wtedy
do
numerologii. Były to wyliczenia, z

pojawił, był blady, oczy miał
zaczerwienione,
jakby
z
bezsenno ci. W dwie godziny
przyjechali gestapowcy i go
zabrali. Do pracy wrócił po
miesi cu, wezwałdo siebie pana
mecenasa i mu powiedział:
- By mo e pracuje pan w
polskim wywiadzie. Je li tak
jest to zdumiewaj cy wywiad.
Dzi ki niemu yj , i dopóki
y b d nie zapomn mu
tego. A je li to nie wywiad, to
ten, który panu to wyliczyłczy
odgadł, był geniuszem. Mam
do pana zaufanie, wi c
powiem jak to było. Przed
doj ciem do władzy Hitlera
byłem lewicowcem. Krótko,
ale siedziałem w wi zieniu.
Po wyj ciu z wi zienia stałem
si człowiekiem tchórzliwym.
Starałem si
by
człowiekiem
lojalnym, ale
gdzie
w
gł bi duszy
czułem
wstr t
do
tego
wszystkiego.
Ta
„ciemna
kobieta”, za któr
mnie
aresztowali, ale zd yłem ja
przed nimi schowa , była
ydówk .
Po tym zwierzeniu pan mecenas
przeczytał mu dalszy ci g
wylicze . Najbardziej Niemca
zdumiałfakt, e odgadłem, i ma
czworo dzieci, był ranny na
polowaniu i to akurat osiem lat
temu. Niemca wkrótce przenie li
z Warszawy dalej na wschód.

których
najwi kszy
patałach
spo ród astrologów u miałby si
co niemiara, ale czas pokazał, e
trafiłem w samo sedno. Wszystko
co mówiłem pan mecenas
skrz tnie notował. W kilka dni
pó niej, w rozmowie z Niemcem
w sposób mo liwie delikatny
powiedziałmu:
- Z gwiazd wynika, e jest pan
juryst i siedziałw wi zieniu.
Niemiec najpierw podskoczył na
krze le, a potem zbladł i zacz ł
wpatrywa si w mecenasa z
wyra nym niepokojem w oczach.
A wtedy pan mecenas dodał:
- W najbli szej przyszło ci
b dzie
pan
równie
aresztowany, ale na krótko.
Niemiec j kn ł ze zgrozy i
szeptem
zapytał,
mimo e byli tylko we
dwójk w pokoju:
- Za co?
- Za kontakty z
ciemn kobiet .
- Herr Gott!
- Je li chce pan
cało wyj
z tej
przygody, niech pan t
kobiet niezwłocznie gdzie
ukryje. Je li pan tego nie
zrobi jej grozi mier , a panu
obóz koncentracyjny.
- Mój Bo e, mój miły Bo e –
szeptałNiemiec przera ony. –
Sk d pan o tym wie?
- Mówiłem panu, z gwiazd.
- Astrologia?
- Tak, mój przyjaciel to wyliczył.
Po tej rozmowie Niemiec szybko
si ubrał i znikn ł z biura. Nie
było go trzy dni. A kiedy si
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Wielcy ludzie w anegdocie, czyli sławni i zabawni
Marek Aureliusz (ok. 214-275) Cesarz rzymski od 270r., przywrócił
jedno pa stwa, zreformował system monetarny.
Obje d aj c prowincje, Marek Aureliusz dostrzegł raz w tłumie
zgromadzonym na jego powitanie, człowieka uderzaj co do siebie
podobnego. Spytałgo wi c:
- Twoja matka była zapewne w słu bie cesarza?
- Nie matka, panie – odparłzapytany – ale ojciec...
Marlon Brando (1924–2004) Wybitny aktor filmowy, znany ze
znakomitych ról, m.in. w filmach „Ojciec Chrzestny”, „Młode Lwy”.
W jednym z wywiadów Brando tak oto okre liłkarier aktora filmowego:
- Aktor filmowy to taki nieborak, który siedzi na tronie z cukru w
czasie ulewnego deszczu.
Agata Christie (1891-1976) Pisarka angielska, autorka powie ci i sztuk
kryminalnych, których bohaterem był najcz ciej detektyw Hercules
Poirot.
*
Drugim m em Agaty Christie był Max Mallow, sławny angielski
archeolog. Pewnego razu zapytano autork jak czuje si w zwi zku
mał e skim z naukowcem, dla którego najwa niejsze s wykopaliska i
znajdowane przedmioty sztuki antycznej?
- Archeolog to najlepszy m , jakiego mo na
sobie za yczy ! – powiedziała Christie. I Im
starsza staje si jego ona, tym bardziej wzrasta
jej warto w oczach m a!

*
Odpowiadaj c kiedy na pytanie, dlaczego została autork powie ci
kryminalnych Agata Christie odpowiedziała:
- W dzieci stwie usłyszałam zagadk . Pewien m czyzna zrobił
sobie dziur w spodniach i od tego umarł. Pytanie - dlaczego?
- Otó dlatego, e byłto nurek w skafandrze.
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Dzie Dobry!
Z przyczyn obiektywnych dawno
nie plotkowałam „na łamach”.
Pole ałam 2 tygodnie
w szpitalu i chc
pa stwa przestrzec –
nie wolno chorowa !
Tam jak wsz dzie
wszystkiego brak –
igieł, materiałów
opatrunkowych,
dobrych leków,
przyzwoitego
wy ywienia,
odetchn łam z ulg ,
kiedy mogłam wróci z
powrotem.
U nas jak zawsze wszystko idzie
swoim trybem. Chocia jest
jeszcze chłodno – wyra nie
wida za oknami wiosn . W
ogrodzie kwitn pierwsze kwiaty,
a i weselej robi si na duszy.
Terapia organizuje pierwsze
„wyj cia”: na koncert zespołu
„gospel”, do kina i do teatru. Pani
Agatka jak zawsze prowadzi
piew, a poza tym organizuje
wyst p z okazji wi ta 3 Maja.
Udziałbior seniorzy naszego
domu z młodzie gimnazjaln .
Jest to spektakl konkursowy.
Poza tym przymierzamy si do
wyst pu na Dzie Matki. W
dalszej perspektywie,
przedstawienia na Dzie Dziecka
i Sobótka.
Mieli my cykliczne spotkania
”Porozmawiajmy o Jedzeniu” i
porozmawiali my. Przed
wi tami i po nich karmieni nas z
wielka trosk , eby my bro
bo e, nie przybrali na wadze.
Jedzenie było mniej ni skromne.
Teraz troch si poprawiło i

przybyło zieleniny, a wi c weselej
na talerzu. Nasz Piotr urz dza 2
razy w miesi cu
„prelekcje”
(przewa nie
historia), ale
zrobione ciekawie i z
ilustracjami
z epoki. Ostatnio
przez dwa spotkania
przerabiali my
czasy królowej
Wiktorii – tematy
podrzucamy przewa nie sami (to
co nas aktualnie interesuje) a
Piotr realizuje. On te
zorganizował, nie wiem czy sam
czy z pomoc (z pomoc – przyp.
Red.), Turniej Gry w REMIka.
Przyjechali go cie z
zaprzyja nionych Domów (byli a
z Pcimia). W pierwszej turze było
g sto od graj cych, stopniowo
odpadali, a do finału weszło
niewielu. Niestety z naszego
Domu nikt nie „zahaczył”
pierwszego miejsca, ale było
g sto i gwarno. Były te nagrody,
wcale nie najgorsze, a poza tym
wszyscy uczestnicy dostali
zegary i dyplomy za udział.
Na koniec słów par o
cyklicznych zebraniach z panem
dyrektorem. Wprawdzie zebrało
si sporo mieszka ców (troszk
mniej ni połowa), mi dzy sob
mówili o wszystkim co ich boli,
ale na zebraniu s „zamurowani”,
niewielu zabiera głos. Dyrektor
omówiłkilka spraw bie cych, jak
zawsze zapytałczy decydujemy
si na wybranie rady
mieszka ców. Nale ałoby si ze
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swoimi uwagami i problemami
zwraca do członków Rady.
Niestety ludzie nie widz nikogo,
z kim mogliby o swoich
problemach porozmawia .
Wprawdzie nie ma u nas ludzi
młodych i pr nych, ale bardzo
do smutne, e nie mo na mie

do nikogo zaufania. Czasy i bez
tego s dla wszystkich ci kie a
jeszcze dochodzi do tego
niewiara. I tym niezbyt
optymistycznym akcentem
ko cz . To by było na tyle. Do
nast pnego...

A jednak si obraca cd.
mówi o tej cz ci „niefortunny
wi zie ”, co w tym jest. Wodniki
w młodo ci dostaj du o
wsparcia od grup
uprzywilejowanych wła nie, a
potem... koniec i wodnik cz sto
jest „uwi ziony” w grupie, która
mu nie odpowiada, zero pomocy
a za to same wymagania.
Planeta Merkury w tym znaku
jest w tzw. „egzaltacji”, mo na
przeinacza , buja , wciska kit i
wszyscy wierz . Wodniki to
eksperymentatorzy, wynalazcy,
twórcy znanych trendów i
pr dów. Gdy wodnik zbyt
wcze nie zawrze zwi zek
mał e ski, przewa nie si
rozwodzi, chyba e trzyma go
wspólny interes grupy (Cosa
Nostra – wspólna sprawa, to jest
to wła nie uwi zienie).
Pó niejsze maria e wodników s
bardziej udane. Wodnik ma
przewa nie kłopoty z uczuciami i
seksem, gdy przewa nie nie ma
specjalnego
zapotrzebowania na ten
„towar” (nie to co
skorpion, który ma
wielkie..., oj wielkie
„zapotrzebowanie”). To
oczywi cie nie znaczy,

Wodnik to znak
stały, powietrzny,
w naturalnym
horoskopie Ziemi
jest to dom XI,
który to dom mówi o grupach
ludzi, których co ł czy. S to
grupy uprzywilejowane,
rz dz ce, a tak e kliki i klany.
Regenci tego domu to Saturn i
Uran. Te dwie planety, ich
działanie, jakoby sobie
przeszkadzaj . Komunikacja
(0st.) Urana z Saturnem działa
jak nitrogliceryna!
Saturn grup
utrzymuje w kupie,
a Uran rewolucjonista j
demoluje (raz
arystokracja na wierzchu, raz
kler, raz chłopo-robotnicy, a raz...
mafia). Zawsze gdzie grupy
nawzajem si zwalczały. Tak, to
wodniki robi rewolucje,
przewroty i pucze, etc. Sło ce w
tym znaku jest bardzo
słabe (w tak zwanym
uwi zieniu). Pierwsze
stopnie wodnika s mocno
pechowe, a potem a do
połowy znaku te nie dzieje
si najlepiej. Arabowie
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Choroby to: ró ne ataki, nerwy i
serce (uran), stany chroniczne
(Saturn) i uwaga na łydki i kostki,
urazy, stany zapalne, ylaki,
obrz ki.
Pa grupy – wasz strzelec!

e wodniki s w tych sprawach
do niczego, o nie! Tyle tylko, e
wodnik podchodzi do tych spraw
chłodno i nieco teatralnie.
Wodnik cieszy si , e jest w
grupie, albo chce z niej uciec
(pochodzenie społeczne), a tu si
cz sto nie da – to jest to
„uwi zienie”. S inteligentne,
wielki Trygon powietrzny, to
Waga i Bli ni ta. Z baranami i
strzelcami mo na, ale ostro nie.
Baran niecierpliwy
wojownik nie
przepada za
grupami, chyba e
jako ochroniarz
prezydenta, a to tak.
A strzelec np. jako
prawnik lub
duchowny, ale musi
mu si to opłaci , bo strzelec jest
indywidualist i te grup nie lubi,
no chyba, e jest przywódc
grupy, albo spowiednikiem. Z
Lwem mo e by dobrze, ale tu
ewidentnie dominowa b dzie
lew, bo sło ce w lwie jest bardzo
silne i wodnik we lwie mo e
zosta „sterroryzowany”.

PS. Obecnie w znaku wodnika
wahadłuje planeta Neptun,
planeta, która bajki pisze,
wybiela, rozpuszcza, kłamie.
Neptun, to płyny, „wóda”,
narkotyki i reklamy, a tak e
ropa naftowa, handel rop ,
tankowce, i wielkie
bujanie... w obłokach.
Mo na si osta z
przysłowiow „r k w
nocniku” jak ten tranzyt
minie. Szczególnie Byki,
Skorpiony, Lwy no i
Wodniki. Dlaczego? Ano dlatego,
e Neptun jest regentem znaku
Ryb, a w naturalnym horoskopie
Ziemi, to Dom XII – ukryci
wrogowie, wi zienia, słu by
tajne, podst pne działania,
chaos, anarchia, degrengolada i
kamufla .

T cza 36 barw, czyli horoskop Flammariona, c.d.
Niebieski 1 – 10 Maja –
wi kszo
ludzi
urodzonych
podczas pierwszych dni maja
traktuje
ycie
pogodnie
i
optymistycznie.
Ci,
których
symbolem jest barwa niebieska,
lubi
wszystko
co
czyni
egzystencj
mił ,
łatw
i
wygodn . Je li naprawd chc

co osi gn w yciu, to zawsze
maj na uwadze dobre, acz
uboczne skutki swego sukcesu.
My l c o zdobyciu pozycji
społecznej lub maj tkowej, bior
pod uwag przede wszystkim to
co si z tym faktem po rednio
wi e, mo liwo
zapewnienia
sobie i swoim bliskim dostatku,
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zaspokojenia
do
wyrafinowanych potrzeb
materialnych, oraz podziwu i
szacunku jaki nieraz otacza ludzi
stoj cych
„na
wieczniku”.
Symbolizowani
przez
barw
niebiesk , to zwykle sybaryci,
kochaj wszystko co estetyczne,
pi kne, smaczne i czyni ce ycie
l ejszym.
Lubi
pewn
wystawno w trybie ycia, a je li
sami nie mog sobie jej zapewni
– ch tnie obracaj
si
w
towarzystwie
ludzi
lepiej
sytuowanych,
aby
chocia
czasem przebywa w atmosferze
dostatku i luksusu (snobizm).
Rzadko kiedy zdolni s
do
wielkich wysiłków, obce s im
ambicje władzy, nie maj z reguły
ochoty d y
do osi gni cia
jakiego celu za wszelk cen .
Ich yciow broni jest pewna
zr czno
w post powaniu z
innymi
i
dyplomacja,
ni
przebojowo i energia. Wielu z
nich ma układny i miły sposób
bycia,
z
zasady
traktuj
wszystkich uprzejmie, chocia
nie
zawsze
całkiem
bezinteresownie. S
pró ni i
bardzo nie lubi , je li kto ura a
w czym ich miło
własn , na
ogółnie maj poczucia humoru i
nie znaj si na artach. Lubi
podoba
si
płci przeciwnej,
chocia
nie wykazuj
zwykle
nadmiaru temperamentu, ani nie
s
zdolni
do
wi kszych
wybuchów nami tno ci. Tak e
rzadko
kiedy
cechuje
ich
wytrwało
w
zdobywaniu
wzgl dów wybranych ludzi. Nie
przejmuj
si
jednak zbytnio
pora kami
w tej dziedzinie,
rychło znajduj c sobie inny obiekt

uczu .
Jednak e,
gdy
ju
podejm decyzj , s w swych
upodobaniach wierni i stali.
Mał e stwa zawieraj cz sto z
powodu, który nazwa by mo na
rozs dn
miło ci
– oprócz
sercowych skłonno ci bior pod
uwag
równie
pozycj
społeczn i materialn drugiej
strony. Niebiescy s nierozrzutni i
cho hazardowe gry i ryzykowne
przedsi wzi cia
ze
sfery
interesów nie poci gaj
ich
zbytnio,
wiele
wydaj
na
przyjemno ci dnia codziennego i
reprezentacj . St d te rzadko
posiadaj
wi ksze
zasoby
materialne zdobyte własnym
wysiłkiem
i
prac .
Ludzie
urodzeni w tym okresie s
zazwyczaj mocno zbudowani, ale
niezbyt wysocy, w pó niejszym
okresie zdradzaj skłonno ci do
tycia! Na ogółnie odznaczaj si
regularno ci
rysów, chocia
twarze ich maj
miły wyraz.
Kobiety uchodz raczej za pełne
wdzi ku ni ładne. Niebiescy yj
długo, lecz w starszych latach
nieraz uskar aj si na liczne
dolegliwo ci
zwi zane
z
przewodem
pokarmowym
i
trawieniem. Dokucza im te
cz sto ból gardła i skłonno do
przezi bie .
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Z przymru eniem oka
-

Panie in ynierze, słyszałem, e bije pan swoj
Kłamstwo! Nigdy nie byłem in ynierem!!

on ?!

Ankieter zaczepia blondynk ....
- Na ile ocenia pani prawdopodobie stwo spotkania
dinozaura?
Blondynka po krótkim namy le:
- Na 50%
Ankieter lekko skonsternowany:
- Jak to, dlaczego, a tyle??
- No bo, albo go spotkam, albo nie...
M

Z on mamy podziałzakupów: jednego dnia ja chodz do sklepu, drugiego ona.
No i?
Jednego dnia pijemy, drugiego zak szamy.

wchodzi do domu i dostaje w łeb od ony.
Za co?
Znalazłam w Twoich spodniach karteczk z napisem Klaudia i jakie cyferki! –
wrzeszczy ona.
- Ale kochanie jest na to proste wytłumaczenie: byłem na wy cigach. Klaudia to
imi konia, a cyferki to numery gonitw!

-

Po kilku dniach sytuacja si powtarza. M
głow .
- Kochanie, ale za co?
- Twój ko dzwonił...
-

wraca do domu i na dzie dobry dostaje w

No i jak tam po lubie? Podobno mo esz robi , co
chcesz?
A jasne! Mog pra , gotowa , sprz ta , co tylko chc !

Babcie klozetowe powołano na egzamin.
- Co znaczy kółko?
- To ubikacja dla kobiet.
- Trójk t?
- Ubikacja dla m czyzn.
- Gwiazdka?
- Ubikacja dla ołnierzy radzieckich.
- Po egzaminie babcia wychodzi, a reszta pyta:
- O co pytaj ?
Stawiaj dwa pytania zawodowe i jedno z marksizmu i leninizmu
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