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Gazeta Mieszka ców DPS „Seniora Naftowca”

Witam czytelników w nowym, długo wyczekiwanym numerze „Wie ci”. Nie do ,
e tak dawno nas nie było do tego jeszcze jest to numer podwójny – wrze niowopa dziernikowy. Takie poł czenie było konieczne, gdy w przeciwnym wypadku
trzymałby teraz Czytelnik w r ce dwa numery zamiast jednego (bie cy plus
zaległy), a dwie gazety czyta si dosy niewygodnie, z r k lec i w ogóle trudno
obj cało .
A nawi zuj c ju do numeru, chcieli my Pa stwu jako wynagrodzi to
dłuuuugie oczekiwanie i dlatego ten numer jest grubszy ni zwykle,
a mam nadziej , e co najmniej równie ciekawy. Zapraszamy do lektury!

Red.

Moje miasto cz. 11
Ko ciół p.w. Nawiedzenia
Naj wi tszej Panny i klasztor
Karmelitów na Piasku (ul.
Karmelicka 19)
Pierwszym fundatorem ko cioła w
tym miejscu był w 1087 r.
Władysław Herman. Jego mier
przerwała budow , kontynuował j
potem Piotr Dunin ze Skrzynna, ale i
jego mier (1102 r.) nie pozwoliła
doko czy dzieła. Uko czył je
dopiero Władysław Jagiełło z on
Jadwig , przeznaczaj c wi tyni
dla sprowadzonego z Pragi zakonu
Karmelitów. Z tym okresem
zwi zanych jest kilka legend. Jedna
z nich ł czy si z XV-wiecznym
obrazem Matki Boskiej,
znajduj cym si w kaplicy Matki
Boskiej Piaskowej. Legenda mówi,
e gdy malarz przerwał prac , obraz
sam si w sposób cudowny
namalował; Matka Boska ma na nim
twarz królowej Jadwigi. Przed tym
obrazem modlił si w 1683r. Król
Jan III Sobieski przed wypraw
wiede sk . Inna, pi kna legenda,
zwi zana jest z
odciskiem stopy
niewie ciej w
kamieniu
wmurowanym w
zewn trzn ,
naro n cian
ko cioła. Obecny
wystrój ko cioła – w stylu włoskiego
baroku – pochodzi z lat 1655-79, z
czasów odbudowy po zniszczeniach
przez wojska szwedzkie. W
prezbiterium pochowany został
ksi
Henryk XI z Piastów
Legnickich (1539-88). Podczas

XVII-wiecznej przebudowy ko cioła
miejsce pochowania uległo
zniszczeniu, a nast pnie
zapomnieniu. w klasztorze
przechowywane s wspaniałe
kodeksy redniowieczne z
miniaturkami.
Ko ciół – Arka, p.w. Matki
Boskiej Królowej Polski (Nowa
Huta, os. Bie czyce)
Zbudowany został w latach 196777, według projektu Wojciecha
Pietrzyka. Ma kształt arki – łodzi,
obło onej z zewn trz 2 milionami
kamieni, wydobytych z górskich
potoków. Wewn trz – wielki 8
metrowy krucyfiks, dzieło
Bronisława
Chromego. W
fundamenty
wmurowano kamie
w gielny wydobyty z
grobu w. Piotra w
Rzymie; był to dar
papie a Pawła VI. W
tabernakulum (równie dzieło B.
Chromego) znajduje si kamie
przywieziony z Ksi yca przez
ameryka skich kosmonautów.
Ko ciół ma trzy poziomu. Na
najni szym s trzy kaplice:
„Spotkania”, „Pojednania”,
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„Zmartwychwstania”. W
przedsionku kaplicy „pojednania”,
której patronem jest w.
Maksymilian, znajduj si Piety
Polskie (Matka z Synem), które
symbolizuj : „Rok 1939”,
„Westerplatte”, „Requiem”,
„Ziemi Polsk ”, „O wi cim”,

„Konaj c Warszaw”. Twórc
Piet oraz figury w. Maksymiliana
jest Antoni Rz sa z Zakopanego.
Ko ciół wyposa ony jest w
wielkie organy wiatowej sławy
firmy Rudolf von Beckerath z
Hamburga. Odbywaj si tu
cz sto koncerty organowe.

Troszk pofilozofujmy...
W jakiej
gazecie niedawno
przeczytałam bardzo mylny pogl d
na temat buddyzmu, mianowicie, e
buddysta
„musi”
koniecznie
cierpie . To nieprawda! Buddyzm to
ycie dzisiaj, teraz, radosne i bez
przywi zania! Jak to? A to co jest
moje? Im bardziej
jeste my przywi zani
do czego lub kogo ...
czasem do swojego
obrazu (ego), jaki sobie
wyimaginowali my,
tym bardziej cierpimy...
nauczyciele wszystkich
szkół tej dziwnej religii
(która nie jest religi ,
poniewa nie ma w niej
dualizmu), zalecaj zawsze ascez ,
medytacje, trening umysłu i ciała –
tak jak w sporcie, bez treningu nie
ma wyników... osi gn wszy pewien
poziom rozwoju duchowego wcale
si nie cierpi, a nawet choroby i tzw.
Kataklizmy yciowe znosi si „w
miar ” lekko. Asceza – "askesis” –
to znaczy wiczenie: ujarzmia
my li i ciało, to niekoniecznie
znaczy cierpie
(nie chodzi o
masochizm). Buddyzm jest religi

rodka. Dobrzy ludzie kształtuj
samych siebie. Ani surowa asceza,
ani hedonizm – to stoicyzm (500 lat
p.n.e.)
jest
bardzo
bliski
buddyzmowi. I stoicki, i buddyjski
wzór
ycia pozwalaj
osi gn
szcz cie nawet w beznadziejnych
dla
człowieka
okoliczno ciach
(dobrze, e nie jest
gorzej...), ale trzeba
nieco
nad
sob
popracowa ...
trzeba
mie te predyspozycje,
zdolno ci. Mo na na
przykład szkoli głos
długo, długo, długo i
nic z tego, bo nie mamy
słuchu, a wtedy chyba trzeba zaj
si czym innym. Religii i filozofii
jest sporo. Epikur na przykład
uwa ał, e na drodze do zdobycia
spokoju duchowego i przez to
szcz cia
staj
dwie
wa ne
przeszkody: strach przed bogami
oraz l k przed mierci . Epikureizm
zakłada indywidualizm i egoizm.
Mamy te inn propozycj na
szcz liwe ycie – Immanuel Kant
(XVIII-XIX w.); „niebo gwia dziste
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„maksym ” zagł bi , to jest ona
przysłowiowym kijem, który zawsze
jednak ma dwa ko ce,
bo
(dlatego
„kategoryczny”) nie
ma tu miejsca na
połowiczno ,
na
przysłowiow
„mentalno
Kalego”.
Taki du y wybór, tyle
recept na szcz cie, a
ich
natłok
mo e
zm czy ... Póki co –
do przeczytania za
miesi c !
c.d.n.

nade mn i prawo moralne we
mnie”... Stworzył on te
tzw.
imperatyw
kategoryczny – jest to
bezinteresowny
obowi zek: post puj
tylko według takiej
maksymy,
dzi ki
której mo esz zarazem
chcie , eby stała si
powszechnym
prawem, które dotyczy
równie
nas
osobi cie...
nie
jeste my lepsi od innych i nie
jeste my pod ochron ... (jak sasanki
na przykład )! Jak si dobrze w t
***

Konstanty Ildefons Gałczy ski
(wierszyk z „Teatrzyku Zielona G )
Nigdy nie trzymaj si wynio le,
Co z mrówki miej, nie pawia,
A je li kto ma uszy o le,
To z nim si nie umawiaj.
K.I. Gałczy ski ju do dawno temu pisał: „... czy mo na si dziwi , e potem
wszystko si chwieje? ... Inteligencjo polska, ten salon wła ciwie nie ma
podłogi” – uprzedzał. Bez skutku. Stale przypominał:
„Gdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pi knym ptakom
rosn skrzydła, natomiast
trz s si portki p takom”
Jeste my na zakr cie historii... i spostrze enia K.I. Gałczy skiego nie straciły na
warto ci (niestety... nadal s aktualne).
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***

Dzie dobry!
Lato nam si sko czyło, mamy
jesie , na razie złot polsk , ale
nieubłaganie nadchodz chłodne,
chmurne, a zatem ponure dni.
Trzeba koniecznie zaj c czym
głow i r ce, eby nie
wpa
w taki sam
nastrój. Pogoda we
wrze niu była na ogół
łaskawa, tak, e udały
si
zaplanowane
wycieczki.
Poniewa
za
niespełna dwa miesi ce b d
wi ta, praca w terapii idzie na
całego. Z masy solnej powstaj
ró ne
cude ka:
serduszka,
aniołki,
poza
tym
panie
komponuj bardzo ładne kartki
wi teczne. Wszystko starannie
opakowane z zaznaczeniem, e
to praca r czna. B dziemy mieli
stragan w Rynku Głównym, gdzie
za małe pieni ki ch tni b d
mogli
kupi
nasze
wyroby. Regularnie dwa
razy
w
tygodniu
spotykamy
si
z
psychologiem, Bawimy
si
w
kalambury,
anagramy, wiczenia na
spostrzegawczo ,
a
wszystko o to, aby nasze
„przechodzone”
mózgownice
całkiem
nie
zardzewiały.
Z ogrodu wreszcie usun li
sm tne, uschni te krzewy i
posadzili nowe, aby tylko przyj ły
si na tej nasze jałowej ziemi.
Jak zawsze co miesi c było
spotkanie „porozmawiajmy o
jedzeniu” z dyrektorem. Trzeba

zauwa y , e odnosz skutek
nasze spotkania z dietetyczk ,
zawsze co ulega zmianie na
lepsze,
od
p.
dyrektora
dowiedzieli my si o remoncie
dachu
w
naszym
Domu. Ma to potrwa
koło miesi ca, znowu
b dzie gło no, ale
trudno – lepsze to ni
by nam miało kapa
na głowy podczas
ulewy. Trzeba te
powiedzie
o
wa nym
wydarzeniu. W naszym kraju
odbyły si wybory parlamentarne
(ju tak e prezydenckie – przyp.
Red). W naszym Domu mie ci
si
komisja wyborcza, a w
głosowaniu wzi ło udział ok. 60%
mieszka ców – to i tak wi cej ni
w skali kraju (41%). Nauczeni
do wiadczeniem,
nie
mamy
nadziei na jak kolwiek popraw
sytuacji dla nas, naszych
dzieci i wnuków. Na razie
jeste my wiadkami cyrku
w kołach rz dz cych.
Przera enie
człowieka
ogarnia, kiedy patrzy na t
szarpanin
w ród
polityków, ka dy chce dla
siebie
wyrwa
jak
najwi kszy
kawałek.
Rz dzili ju wszyscy – koło si
zamkn ło, kiełbasa wyborcza z
daleka wygl da n c co, z bliska
jest mokra i o lizła. Chciałoby si
zobaczy
wreszcie
kogo
uczciwego, kto oprócz siebie
widziałby te
enuj c
bied
wi kszo ci naszych rodaków, a
nie dorwawszy si
do łobu
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kierował
si
zasad ,
e
najtrudniej
ukra
pierwszy
milion, a potem to ju leci.
Niestety my siedz cy w dołku nic
nie poradzimy, bo nikt nas nie
zechce
słucha .
Natomiast
posłuchano naszej skargi w
MOPSie i nie zabrano
70% z jednorazowego
dodatku
pieni nego.
Było to ogromn ulg dla
tych, którzy maj niskie
wiadczenia, bo u nas nic
nie ma za darmo i ka dy
wi kszy wydatek staje si
barier nie do pokonania.
Z drugiej strony dostałam
po łapach (całkiem słusznie), e
mogłam napisa jakoby maj cy
wy sze wiadczenia słusznie nie
dostali dodatku. Nie tak miało
by , ale tak wyszło. Przecie
wła nie ci ludzie (zreszt dotyczy
to tak e i mnie) pracowali cz sto
po kilkadziesi t lat i dlatego maj
odrobin wi cej, naprawd tylko
odrobin . Dlatego je li kto czuje
si
ura ony – przepraszam,
wi cej nie b d .

du e i nie za bardzo czyste, ale
byłam tam pierwszy raz, wi c
obejrzałam
z
ciekawo ci .
Natomiast sam hol i kawiarenka
s bardzo obszerne i ładne, tak
samo nowoczesne s toalety.
Rozmowa trwała półtorej godziny
z udziałem zaproszonych
go ci z ró nych stron
kraju,
a
tak e
przymusowo
z
pani
psycholog, zreszt młod i
sympatyczn , oraz miss
Poloni .
Tematem
rozmowy była potrzeba
wolontariatu w DPSach i
w domu u ludzi w
podeszłym wieku. Audycja trwa
godzin i pi
minut wł cznie z
reklamami, a wi c na pewno
niektóre sekwencje b d wyci te.
Sama jestem ciekawa co stanie
si
pastw
no yczek.
Ale
wła ciwie to chciałam napisa co
innego. Wróciły my po 16-stej i
prosz
sobie wyobrazi ,
e
kuchnia nie była oficjalnie
powiadomiona
o
naszej
nieobecno ci,
a
jednak
dostały my obydwie
gor cy
obiad.
Były my
za
to
wdzi czne,
bo
wróciły my
bardzo
zm czone i głodne.
Co poza tym?
Na wi to Zmarłych
panie zorganizowały kiermasz
zniczy i pi knych stroików
wykonanych
własnor cznie.
Teraz idzie praca z okazji
zbli aj cych si
wi t Bo ego
Narodzenia, kto mo e ten
pomaga.
I teraz to ju naprawd wszystko!

Poniewa numer gazety
jest
wrze niowopa dziernikowy
pozwalam
sobie
dopisa jeszcze kilka
słów. 19 pa dziernika
zostały my kole ank
zaproszone
do
TVNu
do
programu „Rozmowy w toku”,
który prowadzi Ewa Drzyzga.
Programy
nagrywane
s
„ciurkiem” a o dniu emisji
zostaniemy
powiadomione.
Musz
powiedzie , e studio
mnie rozczarowało. Jest niezbyt
6

Warto przeczyta
„Afganistan – zarys dziejów”
Jan Petrus
Niniejsza ksi ka opowiada o
mieszka cach Afganistanu na przestrzeni
dziejów, yj cych w kulturze bardzo od nas
oddalonej. Wydarzenia historii najnowszej
ukazuj nam radzieck okupacje na
terenach Afganistanu i st d głównie znamy
ten kraj, jednak ma on o wiele bogatsz
histori . Mieszka ców tamtych terenów
postrzegamy jako ludzi mniej od nas cywilizowanych, czasem trudno nam
zrozumie ich nawyki, zwyczaje, tradycje, obrz dki, odmienne od tych, do
których na co dzie , jako mieszka cy Europy, jeste my przyzwyczajeni.
Pozostaje nam pogodzi si z ich odmienno ci , a na pewno warto si z ni z
bliska zapozna . Na pewno mo e to ułatwi polecana ksi ka.
***

Z pami tnika jasnowidza cd
Stał przed staruch , przest puj c z
nogi na nog , skrz tnie chowaj c
za siebie r ce. Ona za usilnie
namawiała go by dał sobie
powró y , przyrzekaj c mu istne
cuda, jakie zapewne dojrzy na jego
dłoniach.
- Nie bój si , młody panie!
Cyganka wszystko ci
powie. Powie, co było
jest i co b dzie. Nie
bój si .
No, nie bój si
Napoleonie –
przyszedłem w sukurs
Cygance. – Daj sobie
powró y .
- To ty daj sobie powró y – on
na to zniecierpliwiony. – Ja w
takie bzdury nie wierz .
- Nie mam pieni dzy – ja na to.

Pod koniec maja na placu
nieopodal internatu rozbili obóz
cyganie. Nie był to zbyt du y obóz.
Mo e trzy, cztery wozy. W ród nich
kr ciła si kupa cygani tek, ale
trafiały si i podrastaj ce, ładne
Cyganeczki. Same oczy nasze za
nimi leciały. Nasze „szczeniaki”
zaraz nawi zały
kontakty
towarzyskie z
cygani tkami, a
arystokracja
ust powa zacz ła
si umizgiwa do
Cyganeczek. W
sobot , kiedy wracałem ze szkoły,
a nie spieszyłem si , gdy do
obiadu było jeszcze sporo czasu,
podszedłem do wozów i natkn łem
si na star cygank i, o dziwo, K.
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- Poka r k – Cyganka
podeszła do mnie. – Wiem,
e nie macie pieni dzy.
Wzi ła moj praw r k w swoje
dłonie i długo j ogl dała i z jednej i
z drugiej strony. Pu ciła j ,
popatrzyła na mnie do dziwnie i
powiedziała.
- B dziesz wsz dzie pierwszy.
I nikt ci wró y nie b dzie.
Mówi c to schwyciła K. Za r k i
mimo, e próbował wyzwoli si z
ucisku nie udało mu si to. A ona
po paru minutach, bez specjalnego
wpatrywania si w jego r k , jak to
uczyniła w moim przypadku,
powiedziała:
- Dziwny twój los, młody panie.
Byłe kim innym i jeste
innym.
B dziesz tam,
gzie
sło ce
wieci pół roku i
nie
grzeje.
B dziesz tam,
gdzie
tylko
mgła i chłód
panuj .
B dziesz tam,
gdzie
sło ce
pali na mier . I
cel
wysoki
osi gniesz
i
bardzo
nisko
upadniesz.
Dziwny twój los.
K., przera ony, wyrwał r k i zacz ł
ucieka . Ja pop dziłem za nim. Ale
w mojej głowie kotłowało si
rado nie: „b dziesz wsz dzie
pierwszy”. W niecały miesi c
pó niej, po tak pi knej wró bie
przekonałem si , e we wró by
Cyganek nie nale y wierzy .
Wyrzucono mnie ze Szkoły Budowy
Maszyn. Ale kiedy uzasadniono mi
przyczyn usuni cia ze szkoły, sam

dyrektor Herzberg raczył
powiedzie :
- Jeste pierwszym uczniem
wyrzuconym z naszej szkoły.
Jeste pierwszym, który na
wiadectwie rocznym
zgromadził a sze dwój i
wi cej ci widzie u nas nie
chc .
Od tego czasu stale
przekonywałem si , e jestem
pierwszy, ale nie od czoła pochodu.
Przy obiedzie Konstanty K. usiadł
obok mnie, czego przedtem nigdy
nie czynił. A kiedy my z wielkim
apetytem jedli brukiew na gor co,
on połykaj c to wi stwo,
powiedział cicho do mnie:
- Przestraszyła mnie ta
Cyganka. Nie wierz we
wró by, ale dlaczego ona
wci powtarzała:
”dziwny twój los”?
O wła nie – ja na
to. – I co ona my lała
mówi c: „byłe kim
innym i jeste innym”?
Czy rozumiesz co z
tego? Kim byłe ?
Konstanty K.
poczerwieniała tak, e
my lałem i mu krew
nosem try nie.
- Cholera j wie, co miała na
my li. Lepiej posłuchaj co ci
powiem. Codziennie pod tymi
schodami ucz si
angielskiego. Ucz si i ty ze
mn . We dwójk lepiej si
opanowuje j zyk.
Konwersacja, rozumiesz?
- Rozumiem, ale nie mam
ochoty na to. Ucz si z
Aleksandrowiczem, to kujon.
- On? To przecie dure .
Przychodzi do mnie pod
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schody, ale nie na angielski
ale gra w szachy.
- Umiesz gra w szachy?
- Troszeczk .
Konstanty K. skromnie opu cił
oczy. Kpili my z Konstantego K., e
wci czyta i czyta. Mówili my, e
jest głupi i nic mu to czytanie nie
pomo e. e jest po prostu „smutn
twarz Napoleona”. Ale poj cia nie
mieli my, e umie gra w szachy i,
e uczy si angielskiego. Szachami
u nas parał si Aleksandrowicz,
ogrywaj c ka dego z nas, ale eby
K.? Nie do wiary. Na pewno gra jak
noga. Ju go tam Aleksandrowicz
musi t go bi . A niech głupi nie
bierze si za to,
czego nie potrafi.
Przezwisko
„smutna twarz
Napoleona”, a
nadane mu przez
słoneczko,
przylgn ło do
niego i znalazło
ogólne uznanie.
A on nic, tylko chował si w
wolnych chwilach pod schodami.
Do naszego internatu przyjechał w
1929 roku z Brze cia nad Bugiem,
a wi c w tym samym roku co ja. W
1930 roku razem zdali my egzamin
do Szkoły Budowy Maszyn. Po roku
wylano mnie z niej sromotnie, on
za po czterech latach uko czył j
z wyró nieniem. W mi dzyczasie
szykanowany i bojkotowany przez
nas dokonał czego takiego, e a
nam oczy zbielały.
W 1932 roku miejscowy klub
szachowy zorganizował turniej.
Stawiło si na nim kilkunastu
znanych szachistów z kraju, a
w ród nich podobno sam mistrz
Polski we własnej osobie. Kilku

chłopaków, z Jankiem
Aleksandrowiczem i Rutkowskim
uwa anych przez nas za dobrych
szachistów, udało si tam w
charakterze kibiców. Był naturalnie i
Słuszna Racja. Konstanty K. zgłosił
równie swój akces, ale
wy miali my go. A Edzio emło,
nasz Apollo, zagroził, e je li taka
karykatura człowieka, jak Konstanty
K. zjawi si na turnieju, on popełni
harakiri, ale nie na sobie, ale na
Smutnej Twarzy Napoleona.
Smutna Twarz Napoleona nie
załamał si . Po prostu poszedł
samopas. Gdy my tam przybyli, on
ju siedział w pierwszym rz dzie
mi dzy panem starost
N., prezydentem miasta,
a panem W.
pó niejszym te ciem
Edzia emły. Pan
starosta N. Był, jak
wiedzieli my dalekim
krewnym D... Wołowej,
do czego rzecz jasna si
nie przyznawał. A na
widok kuzyna odwracał si do
niego tyłem, udaj c, e co
ciekawego widzi za sob .
Turniej miał odby si w sali
gimnastycznej szkoły powszechnej
im. Karola Marcinkowskiego, do
obszernej i na t okoliczno
pi knie udekorowanej. Go cie
honorowi i kibice siedzieli w
wygodnych fotelach ustawionych
na pewnym podwy szeniu wzdłu
przeciwległych cian, sk d
doskonale było wida ka dego z
graczy siedz cego przy stoliku na
rodku sali. Zawodników było 24,
wszyscy we frakach i miertelnie
powa ni. Na szachownicach
ustawiano figury. Z naszych miejsc
mogli my doskonale ledzi
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przebieg gry na ka dej z
szachownic.
O oznaczonej godzinie pan Alojzy
Kowalski, dostojny rektor szkoły
(tak kazał uczniom siebie
tytułowa ), o przezwisku „apotymu”,
wzniosłymi słowami wyraził swój
zachwyt, e w jego szkole odbywa
si tak szlachetna impreza. Mówi c
krzywił si tak bole nie, e widzom
zdawało si , i ałuje szczerze, e
uczestniczy w tej imprezie. Po
kwadransie zako czył swoje
wzniosłe przemówienie
słowami:
- A potymu drodzy
go cie, drodzy
zawodnicy i wy,
kochane szkolniki,
mam jeszcze wam
do zapodania, e
na r ce nasze wpłyn ł listek.
– Pomachał nam przed
oczami du ym arkuszem
podaniowego papieru. – W
listku tym, nasz szkolnik
Konstanty K. prosi, eby go
dopu ci do turnieju i
przyrzeka, e nie zrobi
wstydu dawnej szkole, ani
obecnej szkole i wszystkich
zawodników pobije.
Pompatyczne słowa pana rektora
zagłuszył huraganowy miech na
sali. To ryczeli, klepi c si po
udach, kibice, a najgło niej Słuszna
Racja i Aleksandrowicz, który bił K.
na głow w rozgrywkach
szachowych pod schodami
internatu. miech był tak zara liwy,
e miał si nawet Konstanty K.
Trz sł si brzuch dyrektora Szkoły
Budowy Maszyn, pana Herzberga,
obecnego opiekuna Smutnej
Twarzy Napoleona.

Po rektorze Kowalskim głos zabrał
dyrektor Herzberg, po ni jeszcze z
dziesi osób z komitetu
organizacyjnego, a w ko cu raczył
przemówi sam mistrz Polski.
Powiedział, e jego partnerzy
zgadzaj si na zmian regulaminu
i razem z nim przyjmuj wyzwanie
Konstantego K. Skłonił si przed
Smutn Twarz Napoleona. Ten
wstał i dumnie wypi ł brzuch. Nas
zatkało. Smutna Twarz był ubrany
podobnie jak my w strój
przypominaj cy nieco
ubiór wi niów
niemieckich obozów
koncentracyjnych, a
nieco klownów
cyrkowych; było to dzieło
delikatnych r czek
panny Anny i Meny.
Dzieło, którego nie powstydziłby si
takie domy mody, jak... ale lepiej o
tym nie mówi .
Gra była za arta i trwała do rana.
Obserwowali my pocz tkowo z
pogard , potem z podziwem, a w
ko cu z zazdro ci , jak Smutna
Twarz Napoleona z r k zało on
pod pach chodzi od stolika do
stolika – a w ko cu wszystkich
zawodników poło ył na obie łopatki.
Oszcz dził tylko mistrza Polski –
remisuj c z nim.
Mistrz Polski ucałował Smutn
Twarz Napoleona w oba policzki i
powiedział:
- Jest to fenomen. Kto wie, czy
kiedy nie b dziemy mówili o
naszym młodszym partnerze:
„znany geniusz
matematyczny”. Jestem
naprawd zaszczycony, e
los pozwolił mi zremisowa z
tym chłopcem, gdy co tu
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mówi , tylko cudem nie
przegrałem tej partii.
Po nim zacz li go ciska pozostali
gracze, rektor Kowalski i dyrektor
Herzberg, starosta i prezydent
miasta. Tylko my patrzyli my na
bohatera wilkiem.
Wracali my pełni jadu. Jego triumf
uznali my za osobist zniewag .
Za policzek. Takie co ...
A gdy my stan li na placu 23
Stycznia, Jasio Aleksandrowicz,
pluj c z w ciekło ci, powiedział:
- To s patałachy. Wszyscy
jeste cie wiadkami – zwrócił
si do nas – e ka d parti
Smutna Twarz Napoleona
przegrywał ze mn . Dawałem
mu mata, zanim zd ył
przesun czwartym
pionkiem.
Smutna Twarz u miechn ł si
ironicznie i powiedział:
- Jeste pierdziel, nie gracz w
szachy. Przegrywałem, gdy
taka była moja strategia,
Przegra z takim
jołopem jak ty, to nie
lada sztuka. A ja jej
dokazywałem. Mogłem
ci ogrywa na
wszystkie sposoby, ale
co by mi to dało? Kto
zechciałby wtedy ze
mn gra ?
Aleksandrowicz zacisn ł pi
i
chciał rzuci si na Smutn Twarz
Napoleona, ale ten błyskawicznie
wyci gn ł siekierk zza pasa i
stan ł w postawie bojowej. Jasio
stan ł jak wryty. Słuszna Racja na
widok siekierki wrzasn ł tak mocno,
e a w pobliskich domach szyby
zadr ały i kilka ciekawych głów
wyjrzało z okien:

- Ty złodzieju! Oddaj moj
siekierk , bo ci...
- To ty jeste złodziejem.
Skradłe j Kozłowskiemu.
Na ostatnim balu w
gimnazjum wypadła ci z
nogawicy spodni. Nie umiałe
jej uszanowa .
- Oddaj złodzieju! – darł si
Słuszna Racja.
Smutna Twarz Napoleona podniósł
tryumfalnie siekierk i patrz c na
nas dobitnie powiedział:
- K. nie kradnie. K. albo
konfiskuje, albo rekwiruje,
albo zabiera jako kontrybucj .
Zapami tajcie to sobie raz na
zawsze, małpie syny.
Kiedy nast pnego dnia przy
obiedzie zapytałem Smutn Twarz
Napoleona, jak to si stało, e
zremisował z mistrzem Polski,
zamiast go pobi , popatrzył na
mnie z min durnia i powiedział:
- Tego mistrza mogłem pobi w
czterech posuni ciach.
To
dlaczego tego
nie uczyniłe ?
A kto
wtedy
ucałowałby
mnie w oba
policzki? Mo e
D... Wołowa –
wskazał na Władzia
zajadaj cego arłocznie
grochówk , albowiem była
roda. – Kto nazwałby mnie
„fenomenem i geniuszem
matematycznym”? No,
zastanów si ?
Rzeczywi cie, kto?
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Halina Po wiatowska
Koniugacja
Ja min
ty miniesz
on minie
mijamy
mijamy
woda li cie obmyła olszynie
nad wod
olszyna
czerwona
zmarzła, moknie
mijam
mijasz
mija
i zawsze tak samotnie
min łe
min łam
ju nas nie ma
a ten szum wy ej
to wiatr
on tak b dzie
jeszcze wieczno wiał
nad nami
nad wod
nad ziemi
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***
Cz sto prze ywamy całe swoje ycie,
nie zdaj c sobie sprawy, jak wiele
zawdzi czamy naszemu ciału; r kom,
nogom, oczom, uszom, głowie. Jak
ogromn
prac
wykonuje
nasz
organizm, aby my mogli prawidłowo
funkcjonowa . I nigdy to ciało nie
narzeka, nie skar y si , nie ma wi t,
ani przerw w pracy – jest zawsze na
ka de nasze zawołanie.
Ciało jest niejako skarbnic naszych yciowych do wiadcze , naszego
jestestwa, nas samych. Jak drogocenny klejnot skrywa w sobie ycie. Jedyne
i niepowtarzalne, nasze ycie.
Na jednym z zaj z cyklu „rado spotkania” poczynili my tematem refleksji
wła nie nasze ciało. Wynikiem tych refleksji, którymi chcemy si z pa stwem
podzieli , s zamieszczone poni ej podzi kowania, których Autorami s nasi
mieszka cy.
„Dzi kuj ci, moje serce, za to, e dzi ki tobie yj . A
yj – to znaczy my l , czuj , działam. Słu ysz mi ju
tyle lat, e a si w głowie nie mie ci, jaka ju jestem
stara: a wci
yj . Tyle prze y , tyle sytuacji, tyle
zdarze , a wszystko to prze yłam.
Jak długo jeszcze bi b dziesz, moje serce? Jak
długo jeszcze b d yła dzi ki tobie? Za to wszystko
dzi kuj ci, moje serce. Moje. Moje własne serce.”
„Moje nogi niosły mnie w dobrym tempie przez pół
wieku. Dzi ki nim mogłam chodzi ulicami, zagl da
tam, gdzie chciałam, mogłam, powinnam. Teraz z
biegiem lat słu
mi schorowane coraz gorzej, ale
jeszcze trzymaj si ziemi.
Dzi kuj sercu za to, e bije, a wi c jeszcze yj . Dzi ki
niemu mog jeszcze ogl da wiat, który zmienia si w
zawrotnym tempie, ale ja ju nie nad am. W tej chwili
yj na zwolnionych obrotach, ale w tym wieku dobre i
to. Wła ciwie powinnam dzi kowa całemu ciału, gdy
wszystkie cz ci pomagaj
sobie wzajemnie i
uzupełniaj si .”
„Dzi kuj Wam, oczy moje, e mog ogl da ten wiat. Pi kne chmury,
drzewa, kwiaty: w ogóle pi kne barwy przyrody. Ludzi brzydkich i pi knych,
na których twarzach mog odczyta ich charaktery.
Ze mog ogl da cuda architektury i sztuki, stworzonej przez człowieka, a nie
tylko cuda przyrody stworzonej przez Boga.”
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„Podzi kowanie.
Dzi kuj ci, serce, za mo liwe funkcjonowanie. Dzi kuje
ci za to, e yj , e si porozumiewam z drogimi mi
lud mi.”
„Dzi kuj ci, głowo, za to, e jestem sob , e mog
my le , czu i marzy , poznawa wiat, by wra liwa na
wszystko, co mnie otacza, poznawa dobro i zło,
zagł bia si we wszech wiat i rozmy la , dochodz c
swoim rozumiem, jak wielki jest Bóg.”
„Dzi kuj mojej głowie i nogom oraz moim słabym
obecnie oczom. Głowie dzi kuj za to, e mog jeszcze
jako funkcjonowa . Nogom dzi kuj za to, e mog
swobodnie si porusza , e mog chodzi tam, gdzie mi
głowa dyktuje. Oczom dzi kuj za to, e chocia słabo,
mog widzie i podziwia wiat.”
„Dzi kuj ci, serce, e mi spa nie dajesz i mnie budzisz.
Dzi ki Ci, Bo e, e yj , chocia to ycie, jak dla mnie,
jest, a raczej było... i za moje zdrowie, chocia słabe, ale
nie jestem jeszcze dla innych ci arem.”
„Dzi kuj wam, moje biedne nó ki! Były cie wietne, niezawodne, nosiły cie
mnie wiele. Wasze spr yste mi nie dawały mi pewno
w codziennym
yciu. Dzi ki za t pewno , jak dawało mi posiadanie niezawodnych i
pi knych nóg. Tak, były cie pi kne.”
***

Wielcy ludzie w anegdocie, czyli sławni i zabawni
Adelina Patti (1843-1919) – włoska piewaczka
(sopran koloraturowy), jedna z najsłynniejszych
artystek operowych.
Adelina Patti, zanim osi gn ła sukcesy na polu
artystycznym, miewała trudno ci finansowe i
musiała nawet zaci gn długi u rze nika. Na
pierwszym jej wyst pie zjawił si równie ów
rze nik. Widz c entuzjazm publiczno ci i kwiaty, a
pragn ze swej strony równie zło y hołd
artystce, wrzasn ł:
- Patti, Patti, kwiat za mi so !!!
14

Ferdynand Foch (1851-1929) – Marszałek Francji,
Wielkiej Brytanii i Polski.
Kiedy Foch zwiedzał Stany Zjednoczone,
pokazywano mu ró ne interesuj ce miejsca. W ród
nich był m.in.: Wielki Kanion. Spogl daj c w jego
otchła Foch zamy lił si i po chwili gł bokiego
milczenia, którego nikt nie przerywał, powiedział:
- Nie ma lepszego od tego miejsca, gdzie mo na
pomy le o definitywnym rozstaniu si z
te ciow ...
Aleksander Humboldt (1769-1859) – niemiecki podró nik, geograf i
przyrodnik; twórca podstaw nowo ytnej geografii.
Kto rozpu cił pogłosk o mierci Humboldta. W
zwi zki z tym pewien przyrodnik napisał do
przyjaciela wielkiego geografa, e chciałby dokona
pomiarów czaszki zmarłego. Humboldt, do którego
r k dotarł ów list, odpisał własnor cznie:
„Niestety, nie mog panu słu y moj czaszk ,
gdy przez pewien czas b d jej jeszcze
potrzebował”.

A jednak si obraca... c.d.
Pozwol sobie na nawi zanie do
prezentowanego w tym numerze
„Wie ci”
tekstu
„Troszk
pofilozofujmy...”. jest tyle religii, tyle
filozofii, ale któr wybra ? Oto
problem! Ludzie s bardzo ró ni,
dlatego tyle tego, taki wielki wybór.
Ale jak si dobrze zastanowimy i
rozejrzymy, to pewne roczniki,
pewne pokolenia maj
wspólne

cechy. Planety w horoskopach
urodzeniowych nakłaniaj
nasz
sposób my lenia, sposób na ycie
na jaki cel. Dla jednych jest to
kariera, dla drugich rodzina, bogate
partnerstwo (niekoniecznie udane
uczuciowo). Szczególnie Saturn i
Uran wytyczaj nasze losy. Saturn
zatrzymuje nas, a Uran wymusza
zmiany.
15

Zacznijmy
od
Urana.
Uran
wymusza na nas (tak, tak, niestety
wymusza, a nam si cz sto wydaje,
e to sami nagle wpadli my na
pomysł zmiany) wielkie zmiany, tak
wewn trzne, jak i zewn trzne. Na
przykład Uran w IV-tym Domu
horoskopu
urodzeniowego
oznacza, e nasz dom rodzinny,
nasza rodzina, ta, z której si
wywodzimy i ta, któr zało ymy,
b dzie bardzo nietrwała. Mog to
by
wymuszone
podró e,
kataklizmy,
wojny...
lub
rozwody,
nic
stałego przez całe
ycie. ycie bez
kotwicy. Co nam
si wydaje, e ju
wszystko
ustawili my
na
swoim miejscu, co
do cegiełki, to
nagle okazuje si ,
e nie ma nic stałego. Jak ów Uran
jest dobrze aspektowany, to zmiany
te
bawi
nas
i
sprawiaj
przyjemno , ale je li nie... to nowo
postawiony domek zmyje na
przykład
fala
powodziowa
(kwadratura z Saturnem w znakach
wodnych) lub nagle nasi rodzice
rozwodz si , bo ojciec znalazł
sobie kogo nowego lub jeszcze
przed chwil zakochana „na całe
ycie”
ona
ucieknie
z
listonoszem... Przy Saturnie w IVtym
Domu
horoskopu
urodzeniowego jest inaczej. Saturn
te niszczy, ale przez zatrzymanie.
Chcemy odej z rodzinnego domu,
ale nie mo emy. Czasem musimy
si opiekowa kim i nie mo emy
go zostawi
(chocia
bardzo
chcemy). Nie mo emy uzyska

rozwodu (sprawy maj tkowe), nie
mo emy ruszy z miejsca (o ironio
losu, bogatym w tej sytuacji
pieni dze utrudniaj , a biednym
utrudnia ich brak... co za tym idzie,
jedni
drugim
zazdroszcz ...
szczególnie
ci
drudzy
tym
pierwszym...). Czasem jest to tylko
nasze głupie przywi zanie, którego
nikt nie doceni. Saturn budzi l ki, a
mo e nas pot pi za odej cie>
Zosta na stałe za granic ? A gdzie
patriotyzm, miło
do ojczyzny?
Jedni nie mog
si zatrzyma , a
drudzy ruszy .
Jak to si ma do
obwiniania
rodziny?
Nawi zuj c
jeszcze raz do
tre ci
artykułu
„Troszk
pofilozofujmy...”,
moim zdaniem
stoicyzm pozwoli nam upora si z
problemem IV-go Domu (dom,
rodzina, pokrewie stwo, nasz kraj,
nasze korzenie). W pewnych
religiach
stanieje
wiara
w
reinkarnacj , jedni w ni wierz ,
inni nie.... Prawo karmy mówi, e
rodzimy si w takim miejscu na
ziemi, w takiej rodzinie, w takim
kraju,
z
takim
statusem
społecznym, na jaki zasłu yli my
sobie i w IV-tym Domu horoskopu,
jak to w domu, zawsze trzeba co
„posprz ta ”, zamie , wypra
(brudy rodzinne), od wie y , zrobi
remont... albo wyprowadzi si , bo
powód , po ar lub „dobrzy ludzie”
narobi nam bałaganu! W IV-tym
Domu horoskopu jest cz sto jak po
hucznej
balandze...
go cie
zdemolowali
nam
domek,
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wszystko od pocz tku. To chyba
bardziej interesuj ce ni gnu nienie
i dreptanie na wielkiej kupie mieci.
W ksi ce dla dzieci pt. „Kubu
Puchatek” (A.A. Milne) mały
Prosiaczek był przykładem, jak
głupota (có , m dry nie był)
przywi zuje nas do brudu. Mama
Kangurzyca my l c
(udaj c, e nie wie),
e
k pie
swoje
Male stwo, wyk pała
Prosiaczka... a co on
zrobił potem? Uciekł i
poturlał
si
szybciutko
po
drodze, eby, jak si
tłumaczył, „odzyska
swój
ulubiony
kolor”... Lubimy by
Prosiaczkami
przywi zanymi
do
swojego ulubionego koloru... lubimy
cierpie , boimy si
zmiany. W
naturalnym horoskopie Ziemi IV-ty
Dom to znak Raka, a Rak nie
najlepiej aspektowany to troch
„masochista”. Kubu
Puchatek
za ...
to
chyba
tchórzliwy
hedonista... ale o tym b dzie kiedy
indziej.

skompromitowali, uniemo liwiaj c
karier (Dom X, kariera, le y w
opozycji 180 st.), wydano nas sił
za m
lub uniemo liwiono maria
(kwadratura z Domu IV-tego na
Domy
I-wszy
i
VII-y).
Nie
obwiniajmy wi c nikogo, tylko
sprz tajmy, bo inaczej zasypi nas
mieci,
a
zauwa yłam,
e
ludzkie
przywi zanie
jest
cz sto
tak
absurdalne
i
groteskowe,
e
okazuje
si ,
i
ogromnie
przywi zani
jeste my
tak
naprawd do brudu
w
przeno ni
i
dosłownie. Do tego
brudu, który w nas siedzi (emocje,
zawi , zazdro ), jak i do tego
fizycznego, który nas otacza.
Ka da szanuj ca si gospodyni
domowa wie, e trzeba sprz ta ,
bo bałagan „robi si
sam”.
Sprz tajmy wi c... ci gle od
pocz tku. IV-ty Dom jest domem
kardynalnym,
domem
nowego
pocz tku, zaczynajmy wi c ci gle

T cza 36 barw, czyli horoskop Flammariona c.d.
Srebrny (20-29 czerwca)
Ci, których symbolem w T czy 36
Barw jest Kolor Srebrny, maj w
swych usposobieniach wiele zalet
wysoko
cenionych
w
yciu
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rodzinnym
i
domowym.
S
wyrozumiali, łagodni, cierpliwi. Nie
brak im zamysłu praktycznego,
nieraz obdarzeni s zdolno ciami
manualnymi. Cechuje ich du e
przywi zanie do tradycji rodzinnych

(nieraz nie pozbawione pewnego
snobizmu), szacunek dla wi zów
krwi. Lubi urz dza uroczysto ci
domowe, a i sami ch tnie bior w
nich udział.
Kobiety s dobrymi paniami domu,
m czy ni – przywi zuj
du
wag
do swej pozycji głowy
rodziny.
Ludzie ci nie maj zwykle za wiele
pewno ci siebie, st d te staraj
si sobie pomóc w najrozmaitszy
sposób – czasem lubi podkre la i
wyolbrzymia
swoje
yciowe
sukcesy,
opowiada
te
o
zasługach swych przodków. Ciesz
ich te wszelkie oznaki szacunku,
okazywane
przez
rodzin
i
otoczenie.
Bywaj bardzo
czuli
na
wszelkie
pochwały,
a
nawet
pochlebstwa.
Srebrni
s
pracowici – tak
w małych, jak i
du ych

wiele pracowito ci i wytrwało ci,
aby osi gn lepsz pozycj .
Tak dla m czyzn, jak i dla kobiet,
których symbolem jest barwa
Srebrna niezmiernie wa n spraw
jest rodzina i wszystko co si z ni
wi e. le czuj si w samotno ci,
pragn
wcze nie
znale
towarzysza lub towarzyszk
ycia,
kochaj dzieci i chc ich mie
liczn gromad . Wobec potomstwa
s zdolni do wielkich wysiłków,
wyrzecze i po wi ce .
Wielu z nich kocha bardzo natur ,
dobrze czuje si w ród przyrody,
na otwartych przestrzeniach, maj
te du o sympatii wobec zwierz t i
ptaków. Najsilniejsze estetyczne
doznania im
dost pne –
to zachwyt
nad pi knem
krajobrazu,
wie o ci
wiosny,
urod
rozkwitłych
kwiatów.
Takie
zamiłowania
sprawiaj ,
e Srebrni ch tnie
osiedlaj si za miastem lub wsi ,
lubi te w drówki po polach i
lasach.
Ludzie ci s na ogół niewysokiego
wzrostu, cz sto mocno zbudowani,
a
nawet
przysadzi ci,
w
pó niejszym wieku bywaj czasem
t dzy. Maj bujne włosy i du e
oczy, rysy niezbyt wyraziste.
Musz zwraca uwag na sposób
od ywiania si , gdy
przewód
pokarmowy przyczynia im w latach
dojrzalszych kłopotów ze zdrowiem.
Do
łatwo
tak e
ulegaj
przezi bieniom.

przedsi wzi ciach. W ka dej pracy
wykazuj
wiele dokładno ci i
solidno ci.
Lubi te naucza i poucza osoby
młodsze, czy mniej do wiadczone
od siebie – wi kszo urodzonych
w dekadzie barwy srebrnej ma pod
tym wzgl dem natury mistrzów,
czuj cych si bardzo dobrze w
kr gu uczniów.
Ambicje yciowe tych ludzi s
niekoniecznie zbyt wygórowane,
lecz nie jest im oboj tny status
materialny,
zwi zany
z
piastowanym stanowiskiem. Pod
tym wzgl dem Srebrni wykazuj
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***
Z przymru eniem oka
*
Dzwoni przyjaciółka do przyjaciółki i pyta:
- Słuchaj, mój m wzi ł pi złotych i powiedział, e idzie na dziwki. Nie
było go u Ciebie?
*

ona mówi do m a:
- Kochanie, jutro jest rocznica
naszego lubu. Jak j uczcimy?
Na to m odpowiada:
- Mo e minut ciszy?

*
Ja
-

pyta mam :
Sk d si wzi łem?
No wiesz, bocian ci przyniósł.
Bocian był dystrybutorem, a ja pytam, kto był producentem?

*
Pani od polskiego próbuje nauczy Jasia poprawnej
polszczyzny.
- Powiedz, Jasiu: „kura” – prosi na lekcji.
- No, kura – mówi Jasiu.
- Nie mówi si „no kura”, tylko „kura”.
- No kura, przecie mówi !
- Ale powiedz Jasiu :kura”, bez tego „no”.
- Kura – wzdycha Jasiu.
- No – mówi pani wpisuj c pi tk do dziennika...
*
Rozmawiaj dwaj studenci:
- Mam ogromny problem. Nie wiem w jaki sposób mam rodzicom
napisa , e znów oblałem egzaminy, mo esz mi co poradzi
- Napisz „Kochani rodzice, ju po egzaminach. U mnie nic nowego”
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*
Blondynka budzi w nocy m a i szepce mu do ucha:
- Słyszysz te hałasy w kuchni? To złodzieje!
- Ale kochanie, złodzieje nigdy nie zachowuj si tak gło no.
Po godzinie blondynka znów budzi m a:
- Złodzieje! Słyszysz, jak w kuchni cicho?
*
- Czy to prawda, e w niektórych cz ciach Afryki kobieta a do chwili
lubu nie zna swojego m a? – pyta córka.
- Tak kochanie, to si zdarza w ka dym kraju...
*
Kontroler legalno ci pracy w Holandii wypytuje
Polaka:
- Mówi pan po holendersku?
- Tak troch .
- A ma pan pozwolenie na prac ?
- Oczywi cie mam.
- A pana kolega, ten który si chowa w
pomidorach te ma?
- Naturalnie, te ma.
- Mógłby go pan zawoła ?
- Oczywi cie. Jóóóózeeeek!!! Uciekaj!!!
*
M : Chciałbym wakacje sp dzi tam, gdzie jeszcze nie byłem.
ona: wietnie. Co powiesz na kuchni ?
*
Po roku studiów córka przyje d a do domu i od progu woła:
- Mamo, mam chłopaka!
- Cudownie córeczko, bardzo si ciesz , a co on studiuje?
- Ale mamo, on ma dopiero dwa
miesi ce...

*
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Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym.
- Przepraszam.
- Nie, to ja przepraszam, zagapiłem si , bo wie pan, szukam swojej ony,
była tu gdzie w pobli u, a teraz znikn ła.
- Ach tak? Ja te szukam swojej. A jak pa ska ona wygl da?
- Wysoka, włosy płomienny kasztan, ci te na okr gło, z ko cówkami
podwini tymi do twarzy, doskonałe nogi, j drne po ladki, du y biust.
Była w krótkiej spódniczce i bluzce z du ym dekoltem. A pa ska?
- Niewa ne, szukajmy pa skiej!
*
Dwóch prawników weszło do baru. Zamówili po drinku, po czym wyci gn li
z teczek po kanapce i zacz li je . Natychmiast pojawił si przed nimi
wła ciciel baru.
- Panowie, bez przesady, nie mo ecie tu je swoich kanapek.
Prawnicy wzruszyli ramionami i zamienili si kanapkami.
*
Pewnego razu Bóg chciał sobie zobaczy , jak yj ludzie na Ziemi. Kazał
wi c sprowadzi telewizor, wł czył, akurat kobieta rodziła. Meczy si
okrutnie, krzyczy, wiec Bóg si pyta:
- Co to jest? Dlaczego tak kobieta si tak
m czy?
- No bo powiedziałe : "I b dziesz rodziła w
bólu" - odpowiada który anioł.
- Tak? No... Tego... Ja tak artowałem...
Przeł cza - górnicy. Zaharowani, spoceni,
wal kilofami. Bóg si pyta:
- A to co to jest? Oni musz si tak m czy ?
- Ale sam powiedziałe : "I w trudzie b dziesz
pracował..."
- Oj, "powiedziałe , powiedziałe " - mówi Bóg, drapi c si w głow - to
takie arty były, ja artowałem...
Przeł cza, a tam pi kna, wielka wi tynia, bogato zdobiona, od zewn trz i
wewn trz, przed ni luksusowe l ni ce samochody, w rodku gromada
biskupów - dobrze od ywieni, pi knie ubrani, złote ła cuchy, itp. itd.
Bóg si u miecha promieni cie:
- O, to mi si podoba! A co to jest?
- A to s wła nie ci, którzy wiedza, e artowałe ...
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*
Pijana kura szła ulic . Nagle przewróciła si . Znalazł j Ja , zabrał do
domu, oskubał i wło ył do lodówki. Rano kura budzi si i my li:
- Piłam piwo, grałam w bilard - to pami tam. Ale, e mi kurtk ukradli,
tego nie pami tam...
*
- Co zrobi jak si zobaczy
epileptyka w wannie?
- Wrzuci pranie i proszek
*
Rankiem, po hucznej zabawie:
- Janie
- Tak?
- Czy u mnie w samochodzie drzwi otwieraj si do góry?
- Nie...
- Cholera, znów przywie li mnie w baga niku...
*
Turysta pyta si górala:
- Baco czemu ci gniecie ten ła cuch?
- A co, mam go pcha ?
*
Siedzi w oknie wariat i krzyczy do ludzi
-Jestem wysłannikiem Boga! Jestem wysłannikiem
Boga!
Na to drugi wariat
-Nieprawda! Nie słuchajcie go! Ja nikogo nie wysyłałem!
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