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Witam,
Poniewa ten numer wychodzi zgodnie z naszym cyklem
wydawniczym na pocz tku grudnia, a nast pny pojawi
si na pocz tku stycznia, chciałbym skorzysta z okazji
i zło y naszym czytelnikom yczenia zdrowych
i spokojnych wi t Bo ego Narodzenia
oraz szcz liwego Nowego roku.
Po tak uroczystym wst pie nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosi
Wszystkich do czytania numeru, w którym jak zawsze wiele ciekawych tekstów
oraz jeden nowy, stały (miejmy nadziej ) dział pt „K cik Wiadomo ci
Medycznych” prowadzony przez dwie nasze panie piel gniarki.
Zapraszam,
Red.

Moje miasto cz. 12
czy go nie zburzy . W ko cu
jednak zdecydowano si
na
restauracj ko cioła. Nad główn
naw
pojawiło si
nowe
sklepienie
drewniane.
Pi kn gotyck krucht
zdobi
kamienna
okładzina
maswerkowymi
arkadami i bogaty portal
wej ciowy. W nawie
południowej
mamy
renesansowe
mauzoleum z XVI w.,
kasztelana krakowskiego
— Spytka Jordana, a w
prezbiterium
—
wspaniały barokowy ołtarz o
trzech
kondygnacjach
Monumentalne
kru ganki,
ozdobione
redniowiecznymi i
renesansowymi
freskami,
pochodz
z
czasów
króla
Kazimierza
Wielkiego,
co
potwierdzaj litery w zwornikach
sklepienia małej kwadratowej
kaplicy w. Tomasza (na prawo
od
kru ganków).
Składaj
si
one na imi
KAZYMIRUS.
Po
drugiej
stronie
ul.
Skałecznej
mieszkaj
siostry
Augustianki i
dla nich w
XVIII w. zbudowano łukowe
wej cie-ganek
nad
ulic ,
prowadz ce do kaplicy Scibora,
zwanej inaczej W giersk . Jej

Ko ciół p.w. w. Katarzyny i
klasztor oo. Augustianów (ul.
Skałeczna)
—
Najnowsze
badania przeprowadzone przez
krakowskich archeologów
wykazały, e ko ciół ten
zbudowano
na
wzniesieniu — białej
skale — podobnym do
Skałki i Wawelu. Wła nie
w tym miejscu zaczyna
si
Jura
KrakowskoCz stochowska.
Oczywi cie
był
to
pagórek niewielki i przez
podnoszenie ulic przez
wieki zagin ł. Tu stał
grodek obronny, była osada i
niewielki ko ciółek.
Obecna wi tynia — zabytek
najwy szej klasy — wzniesiona
została w 1363 r. przez
Augustianów, których sprowadził
w 1343 z Pragi król Kazimierz
Wielki i w swoim mie cie —
Kazimierzu — zapragn ł wznie
im
wi tyni
wspanialsz
od
wi ty
krakowskich.
Ko ciół
w.
Katarzyny
nie
miał
jednak
szcz cia:
dwukrotnie
zniszczyły
go trz sienia
ziemi, potem
Szwedzi
zamienili go na szpital wojskowy,
a jeszcze pó niej Austriacy — na
magazyn
siana
i
słomy.
Zastanawiano si nawet wtedy,
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gotyckie sklepienie wsparte jest
na jednym filarze. Stanowi ona
oratorium Augustianek i dlatego
obj ta jest klauzul . Zwiedza j
mo na wi c jedynie 26 kwietnia,
w dniu odpustu ku czci Matki
Boskiej Dobrej Rady. Północna
cz
muru, otaczaj cego ogród
klasztorny, to resztki XIVwiecznych murów obronnego
Kazimierza.

ko cielnym przechowywane s
stare
ornaty,
ksi gi
liturgiczn
e i złoty
kielich
barokowy
. Po lewej
stronie
nawy
znajduje
si
epitafium
— pi kna marmurowa, secesyjna
tablica, wyrze biona w 1910 r.
przez
S.
Lewandowskiego,
ozdobiona głow
kobiety i
dwiema maskami teatralnymi.
Napis
brzmi:
Helena
Modrzejewska
—
Koralowa
Chlapowska, ur. 2.X.1840 w
Krakowie, urn. 8.IV.1909 w
Newport Kalifornia. I drugi napis
Sztuk sw podnosiła umysły i
krzepiła serca — sław sztuki
polskiej rozniosła za oceanem. —
we własnej chwale szukała
chwały Ojczyzny —
przeszła
wiat
dobrze
czyni c
drugim — pragn ła
spocz
w Ziemi
ojczystej. — Niech
odpoczywa
w
pokoju. Po prawej
stronie nawy —
czarna marmurowa
tablica
epitafijna
Pollerów,
znanej
krakowskiej rodziny
hotelarskiej, której hotel „Pod
Złot
Kotwic " znajduje si
niedaleko ko cioła, przy ul.
Szpitalnej
30.

Ko ciół p.w. w. Krzy a (pl. w.
Ducha)
—.
Pierwszy
—
drewniany — ufundował biskup
krakowski Pełka pod koniec XII
w. Ju w 1244 r. osadzono w nim
Duchaków, którzy zajmowali si
zdrowiem krakowian. Obecny
ko ciół pochodzi z ok. 1300 r.
Otoczony cmentarzem ł czył si
z
nieistniej cymi
ju
dzi
zabudowaniami klasztornymi i
szpitalnymi, oraz ko ciołem w.
Ducha. Ko ciół w. Krzy a ma
pi kne renesansowe polichromie,
wykonane
cz ciowo
wg
przerysów
Stanisława
Wyspia skiego,
br zow chrzcielnic z
1423 r. i wspaniałe
sklepienie
typu
palmowego,
wsparte
tylko
na
jednej
kolumnie.
Wn trze
zdobi
bogate
barokowe ołtarze i XVIwieczny
cechowy
tryptyk krakowski. Jest
tu tak e płyta epitafijna
Tomasza Pryli skiego
— architekta bardzo zasłu onego
przy
odbudowie
zabytków
Krakowa
(patrz:
Pryli ski
Tomasz) XIX w. W skarbczyku
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warcaby, chodz na spacery do
Dworku
Białopr dnickiego,
odwiedzaj poszczególne pokoje.
Przyjemno
i korzy
jest
obopólna.
Chciałam wtr ci kilka zda w
do
dla nas przykrej
sprawie. Otó odeszła
od nas nasza pani
psycholog – wygasła jej
umowa
o
prac .
Bardzo nam al, e
odeszła. Wniosła du o
nowych i ciekawych zaj , które
nie pozwalały „spa ” naszym,
mózgom, ł czyła przyjemne z
po ytecznym, poza tym była
szalenie
sympatyczna
i
serdeczna.
Mo na
było
„wypłaka si jej w mankiet”, bez
obawy,
e zacznie pracowa
poczta pantoflowa. Ale có
robi ... takie jest ycie. Mamy na
szcz cie psychologa – bardzo
sympatyczny młody człowiek, p.
Artur. Niestety, nie mo e nam
po wi ci tyle czasu,
co p. Małgosia, pracuje
tylko na pół etatu, od
poniedziałku do rody,
ale dobre i to.
Co jeszcze? Było jak
zwykle
„porozmawiajmy
o
jedzeniu”
–
przedstawiono sugestie p. Krysi,
mamy nadziej , e nie s one
zbyt wygórowane i zostan
uwzgl dnione.
Naprawiono i ocieplono nam
dom, nie b dzie kapało nam na
głowy...
No
i
wreszcie
ruszyła
przebudowa pokoi mieszkalnych.
Na
razie
pierwsze
cztery

Dzie dobry!
Wielkimi krokami zbli aj
si
wi ta Bo ego Narodzenia. A
zatem i koniec roku bliski! Ale
ten czas leci. Wydawałoby si , e
w
naszym
domu
niewiele si dzieje, a
jednak dni, tygodnie i
miesi ce mijaj bardzo
szybko.
W terapii pracuje si
intensywnie. Powstaj
malutkie „dzieła sztuki”, tzn.
malu kie szopki z drewienek, z
masy
solnej,
aniołki,
inne
cude ka
–
własnor cznie
wykonane kartki
wi teczne,
stroiki.
Poniewa 11-go listopada było
wi to
Niepodległo ci,
p.
Dorotka opracowała program
artystyczny słowno – muzyczny,
dla naszego ci gle niestety
malej cego zespołu. Wróciła p.
Agata, przej ła pałeczk
i
powstał
całkiem
niezły
spektakl.
Pojechali my
z
nim zaproszeni do
DPS-u na Prask .
Widzom
bardzo
si
podobał. To
samo
przedstawili my w
naszym domu. Przyj to nas
yczliwie. Z przedstawieniami z
tej samej okazji go cili my u
siebie dzieci z przedszkola i
młodzie z gimnazjum. Raz w
miesi cu odwiedzaj nas starsze
dzieci z gimnazjum z Sieprawia.
W tym miesi cu te przyjechały –
mieszka cy z przyjemno ci
zajmuj si nimi, graj w szachy i
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(podobno na tyle jest pieni dzy).
B dzie „luksus”, bo sanitariat
b dzie 1 na 2 pokoje, a wi c nie
b dzie kolejek do „wygódki”. Z
niecierpliwo ci
i ciekawo ci
czekamy
jak
to
b dzie
wygl da . W tej chwili to jest
troch
uci liwe
dla
mieszka ców, bo musieli
przenie si na parter, ale
te pracownicy musieli si
„ cie ni ”. Ale za to kiedy
b dzie dobrze, oby tylko za
kadencji
obecnych
dwójkowiczów.
I jeszcze na koniec wiadomo ci
o andrzejkach. W rod 23go
listopada
zostali my
zaproszeni
na
zabaw
andrzejkow do DPS-u na
Prask , a w czwartek 24-go
andrzejki były u nas. No i było
ciekawie. Dziewczyny z terapii
zrobiły
pi kne
dekoracje,
nasza „etatowa” plastyczka
Basia
przygotowała
wielk
czarownic , która urz dowała na
cianie obok niej „wró ka” Ania
bawiła si
w przepowiednie.
Zaproszono go ci z trzech
zaprzyja nionych
DPS-ów,
była, a jak e, orkiestra,
dobrze grali i piewali z
nasz
p.
Agat ,
towarzystwo
hulało
a
trz sły si lampy na suficie.
No i oczywi cie kuchnia
spisała si na medal, dobre
jedzenie, bardzo dobre ciasto i
w ten sposób wszyscy byli
zadowoleni.
Wieczorem
zrobiło si cicho, a na drugi
odzie proza ycia: sprz tanie,
mycie i doprowadzanie do
poprzedniego stanu. Ale było
fajnie.

I jeszcze jedna kontrowersyjna
sprawa. Zmienił nam si rz d,
Bóg jeden wie, czy wyniknie co
dobrego z tego dla nas. Ja mam
ogromne w tpliwo ci. My ju
jeste my „z górki”, ale s miliony
ludzi
w
wieku
produkcyjnym.
Kto
umie kombinowa
daje
sobie rad , ale wi ksza
cze
ludzi chciałaby uczciwie
pracowa i tak samo zarabia .
Niestety jest wielkie bezrobocie i
to rodzi stres i frustracj . Ale
trudno cał win obarcza nasze
kalekie pa stwo. Co si
z
lud mi „porobiło” ? czytaj c
gazety i słuchaj c radia,
wydawa by si mogło, e jest
coraz lepiej, ro nie produkcja,
kwitnie
handel,
tylko
e
wi kszo
zakładów obj li
kontrahenci
zagraniczni.
Pracodawca zawsze mo e
powiedzie
pracownikowi
dzisiaj "dzie dobry”, a juto
–„do widzenia”. Wi kszo ci
ludzi yje si bardzo ci ko.
Kodeks pracy i poszanowanie
ludzi jakby nie istniały, a sprawy
w s dach pracy ci gn si długo
i nie zawsze z korzy ci dla
pracownika. Ale nigdy nie
zrozumiem, ze człowiek mo e
zmieni
si
w
besti .
Wszechobecne
pija stwo, narkomania,
wypaczaj
charaktery.
I
nieprawd
jest, e wi kszo
króluje w wielkich miastach.
Narkotyki s relatywnie tanie i
dost pne wsz dzie. Zm czeni i
zniech ceni ludzi s
coraz
bardziej agresywni, szerzy si
chuliga stwo na meczach, ci gle
s jakie „zadymy” na ulicach, na
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ró ne okoliczno ci. Ale włosy si
je
na głowie, kiedy słysz o
maltretowaniu małych dzieci i
niemowl t przez ich najbli szych
tzn. rodziców i to nie tylko przez
pijanych ojców, ale i matki. Tego
adne,
nawet
najtrudniejsze
warunki yciowe nie tłumacz .
Na
to
stra
jedynie
zwyrodnialców. Prawo powinno
takie rzeczy surowo kara , ale
nasze prawo jest tak dziurawe,

e w efekcie bardziej sprzyja
przest pcom
ni
uczciwym
ludziom. Ale jest jakie wiatełko
w tunelu. Wła nie parlament
uchwalił surowsze kary za
przemoc w rodzinie. A mo e
rzeczywi cie uka
si wreszcie
ustawy, które cho
troch
wpłyn łyby ba popraw
ycia
przeci tnego zjadacza chleba?
Oby tak było!

Troszk pofilozofujmy...
Kontynuuj c te filozoficzno –
religijne wywody (w oparciu o
moje notatki, które poczyniłam po
przeczytaniu publikacji Edmunda
Lewandowskiego, socjologa, pt.:
„Dyskretny
u miech
losu”),
doszłam
do
Konfucjusza – filozofa
chi skiego, yj cego w
latach 551-479 p.n.e.
Przytocz tu trzy jego
pouczenia: 1. człowiek
doskonały
my li
o
obowi zku,
człowiek
„marny” – troszczy si o
korzy ci. 2. szlachetny
wymaga
od
siebie,
prostak stawia
dania
innym.
3.
człowiek
szlachetny umie bied znosi ,
prostak
daje
upust
narzekaniom... Musicie przyzna ,
e chocia
powiedziane tyle
wieków temu, to nadal aktualne.
Wielki
ten
filozof
słusznie
stwierdził, e „...ludzie szlachetni

powinni by wierni zasadom, lecz
musz
wystrzega
si
za lepienia”... w konfucjanizmie
szlachetno
jest
przeciwstawieniem prostactwa.
Człowiek
szlachetny
unika skrajnych reakcji,
hamuje
go
rozwaga,
cierpliwo ,
pow ci gliwo
i
pokojowo .
Były
to
oczywiste
cechy
człowieka
wykształconego.
Nie
dyplom, lecz maniery
wiadczyły
o
wykształceniu.
W
Chinach bardzo dbano
kiedy o etykiet , która
wykluczała prostackie mówienie
wprost, jak to mówi , „kawa na
ław ”. Azjaci nigdy nie prowadz
swobodnej rozmowy w obecno ci
obcych. S bardzo pow ci gliwi.
Orientalny
sposób
my lenia
odzwierciedla
aforyzm:
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ludzi niezbyt zdrowe emocje. Ju
w IV w. p.n.e.
Sokrates
uczył,
e
szcz cie
wynika
z
cnoty,
bo
szcz ciem
jest
posiadanie najcenniejszych dóbr,
a najcenniejszym dobrem jest
wła nie cnota. Ale co z tego? On
te
le sko czył (kazano mu
za y trucizn ).
O Erazmie z Rotterdamu i
Niccolo
Machiavellim
w
nast pnym numerze. Osobi cie
zgadzam si z Senek , który
twierdził, e „ka dy jest na tyle
szcz liwy, na ile si za takiego
uwa a”...

„zachowanie tajemnicy warte jest
dziesi ciu tysi cy tygrysów, albo
nawet królestwo”... milczenie jest
złotem...
A teraz mo e Grecja? Platon...
Miło
nadzmysłowa, wzniosła i
czysta? I co z tego? Politycy nie
lubi przem drzałych filozofów.
Przekonał si o tym Platon, który
dwukrotnie
znalazł
si
w
miertelnym niebezpiecze stwie,
gdy pouczał tyranów Syrakuz. A
Pitagoras? Diogenes (ten, który
mieszkał w beczce)? Podaje si ,
e w Krotonie „pitagorejczycy”
tak doskonale rz dzili pa stwem,
e wprowadzony przez nich
ustrój polityczny był prawdziwym
rz dem
najlepszych
(aristokratia), a jednak ich
przep dzono.
Wszelka
doskonało
budzi u wi kszo ci
***

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
*
Niebo si gniewa, obłoki nadbiegaj w tłumie!
Szcz liwe drzewa! B d si mogły wyszumie !
*
niegu
Baranku Bo y
Gładzisz grzechy wiata
I białymi lokami brzydot rozmiatasz...
Wkoło igra iskrami pogoda szcz liwa,
A ty kl czysz -- I mietnik
Piersiami zakrywasz.
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Wisława Szymborska

Niespodziane spotkanie
Jeste my bardzo uprzejmi dla siebie,
Twierdzimy, e to miło spotka si po latach
Nasze tygrysy pij mleko.
Nasze jastrz bie chodz pieszo.
Nasze rekiny ton w wodzie.
Nasze wilki ziewaj przed otwart klatk .
Nasze mije otrz sn ły si z błyskawic,
Małpy z natchnie , pawie z piór,
Nietoperze tak e dawno uleciały z naszych włosów.
Milkniemy w połowie zdania
Bez ratunku u miechni ci
Nasi ludzi
Nie umiej mówi z sob .
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Warto przeczyta
„Rycerze Bushido”
Sensacje XX wieku
Akcja ksi ki rozgrywa si podczas II wojny wiatowej w Azji, a konkretnie na
terenie Japonii. Jak wiem, Japonia wzi łam udział w zmaganiach wojennych
pozostaj c na linii osi Berlin – Rzym – Tokio. Ciekawe jest zagadnienie
traktowania przeciwników przez Japo czyków, to, jak ich mentalno
wpływała na działania wojenne. Wielu ludzi przekonało si o okrucie stwie
tego narodu, warto si jednak tak e przyjrze temu, jak wygl dała wojna od
ich strony, jak si na ni zapatrywali i ołnierze i zwykli ludzie. Wojna rz dzi
si swoimi prawami, ale charakter danej społeczno ci, danego narodu, ma na
pewno wpływ na to, jak to wszystko przebiega.
Wiadomo ci o tragicznych prze yciach wojennych warto
wi c uzupełnia informacjami o ró nym prze ywaniu
wojny w ró nych kr gach kulturowych, a Japonia jest od
nas pod tym wzgl dem bardzo odległa.
***

Z pami tnika jasnowidza cd
I nie powiedziałem. Natomiast z
przekonaniem
zapewniłem,
e
czekaj
ol niewaj ca
kariera
artystyczna, e wkrótce wyjedzie w
dalek , zamorsk podró , z której
wróci w powodzi kwiatów.
Panna K. P. pracowała w jakiej
instytucji finansowej, wyst puj c
jednocze nie jako piosenkarkaamatorka w luksusowych lokalach
nocnych. Specjalno ci
jej były
piosenki francuskie, które podobno
wykonywała wspaniale. Gdy j
poznałem, była zakochana, jak
sama mówiła, w zwariowany
sposób, w podtatusiałym, onatym i
niezbyt
urodziwym,
ale
jak
powiadali
zło liwi,
bardzo
zamo nym jegomo ciu.

Na przełomie lata 1935 zaprosiła
mnie telefonicznie hrabianka K. P.
Mieszkała w pi knej kamienicy przy
ulicy Wilanowskiej zajmuj c tam
gustown
kawalerk . Gdy j
ujrzałem po raz pierwszy, ol niła
mnie jej uroda. Ale gdy obejrzałem
linie r k, smutek ogarn ł mnie
niezmierny. Linie te, a zwłaszcza
tzw. „linia ycia", były pourywane,
włoskowate i krótkie. Trzymaj c w
swojej r ce jej smukł dło , dło ,
któr
chiromanci okre laj
jako
„uduchowion ",
gor czkowo
my lałem, czy mam jej powiedzie ,
e nie b dzie długo yła i e mier
ta nast pi nagle? Postanowiłem za
wszelk cen nie powiedzie jej
tego, co pó niej srodze si na mnie
zem ciło.
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Byłem
u
niej
kilkakrotnie,
zapraszany do postawienia kabały
jej, b d jemu, a niekiedy jej
przyjaciółkom. Za ka dym razem
horoskopy dla niej były wy mienite.
Nic te dziwnego, e ilekro tam si
stawiałem, witała mnie serdecznie.
Najcz ciej
dali ode mnie, bym
wyliczył, kiedy diabli wezm jego
on . Zapewniałem, e los ju si o
to postara, trzeba tylko cierpliwie
czeka . Wi c czekali, ale nie było
to czekanie cierpliwe.
ona jej ukochanego była t g ,
rozło yst
babin
na poziomie
umysłowym przekupki z Hal
Mirowskich. Wyra ała si dosadnie,
a słowa jej były j drne i soczyste.
Przy tym, jak mnie zapewniali, była
o m a diabelnie zazdrosna. Ci gle
pono groziła, e je li go przyłapie
z jak lafirynd , wypali jej i jemu
oczy nawzajem. Wi c bali si jej
okropnie i czekali, kiedy wreszcie
Pan
Bóg
raczy
powoła j
do swojej
chwały. A
ona
była
krzepka jak
rzepa.
Romans
panny K.
P. bardzo
nie podobał si jej matce. Wi c ona
dla odmiany, cho słabo mówiła po
polsku
(była
Francuzk ),
zasypywała mnie pytaniami, kiedy
ten okropny typ zniknie na dnie
piekieł, co uchroni jej córk od
popełnienia mezaliansu. Matce
równie odpowiadałem, e los o to
si postara, trzeba tylko cierpliwie
czeka . B dzie tak, jak by
powinno.

W tym czasie zetkn łem si z
niejakim panem Z., który, jak
stwierdziłem,
posiadał
du e
zdolno ci medialne i łatwo dawał
si u pi hipnoz .
Powiedziałem o tym fenomenie
pannie K. Zapragn ła go ujrze .
Przyprowadziłem wi c pana Z. do
niej. Panna K. przyj ła nas
otoczona gronem przyjaciółek i
naturalnie w asy cie ukochanego.
Pragn li by
wiadkami seansu z
medium.
Uło yłem
pana
Z.
wygodnie na
tapczanie i
u piłem go.
Oni po kolei
siadali
nie
opodal, brali
go za r k i
pytali
o
swoje
sprawy.
Odpowiadał
im krótkimi
zdaniami ale
z
sensem.
Kiedy przyszła kolej na
pann
K., poczułem si
bardzo niewyra nie. Bałem
si , e „zobaczy" jej nagły
zgon.
„Widz — powiedział po
krótkim namy le — du o
ludzi... Otacza pani grono
młodych, roze mianych osób...
Płynie okr t... Pani na tym okr cie
tonie
w
powodzi
kwiatów..."
Przerwał i obudził si
nagle.
Uczestnicy tego seansu byli jednak
bardzo zadowoleni. Wyszli my
stamt d pozostawiaj c wra enie,
e nawiedzili ich co najmniej
czarodzieje. Ja za
w duchu
podejrzewałem
pana
Z.
o
ordynarn
mistyfikacj . Pan Z.
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jednak milczał i był dziwnie
zas piony. Wkrótce drogi nasze si
rozeszły i nie wiem, co si z nim
pó niej działo.
W kilka tygodni po tym seansie
panna K. wezwała mnie do siebie.
Gdy tam przybyłem, zastaj c
naturalnie jej ukochanego, nie
przywitała si ze mn . On za
marszcz c brwi i zaciskaj c pi ci
powiedział:
— Jeste ordynarnym oszustem i
nierobem, yj cym z naiwno ci
ludzi. Je li nie zaprzestaniesz
wró y i nie we miesz si do
uczciwej pracy, znajd na ciebie
sposób i takie miejsce, e na całe
ycie zapami tasz.
Wyszedłem przera ony. Wał saj c
si pó niej po ciemnych
ulicach
Warszawy,
gł boko
prze ywałem
ten wstyd i upokorzenie.
Zastanawiałem
si
jednocze nie,
co
takiego uczyniłem, e
tak mnie potraktowali?
Dowiedziałem si o tym
kilka miesi cy pó niej.
Jego
ona,
której
przecie
nie znalem,
zło liwym
zbiegiem
okoliczno ci, podobnie
jak
i
panna
K.,
dowiedziała si
drog
ustnej
reklamy
o
moich
rzekomo
cudownych
zdolno ciach
przewidywania przyszło ci i z
kilkoma
jeszcze
paniami
zorganizowała u znajomych seans.
Na tym seansie powiedziałem jej,
e prze ywa bardzo ci kie chwile
z powodu niewierno ci m a.
Jednocze nie
miałem
jakoby
zapewni j , e jej rywalka rychło

umrze i
e wszystko mi dzy
mał onkami wróci do równowagi.
Zachwycona baba podzieliła si t
radosn nowin z m em, podaj c
moje nazwisko. Ugodzony w czułe
miejsce m
powiadomił o tej
wró bie
swoj
przyjaciółk .
Przyjaciółka
wezwała
mnie.
Przyjaciel powiedział, co o mnie
my li... i koło si zamkn ło.
Incydent ten miał jednak dla mnie
inne jeszcze przykre nast pstwa.
Oto panna K. i jej przyjaciel zacz li
urabia kontropini , zra aj c w ten
sposób wiele osób do mnie. A e
Warszawa, mimo swej cudowno ci,
jest miastem plotkarzy, szybko
zostałem
skre lony
z
listy
prawdziwych
jasnowidzów,
co
równało si powolnemu
konaniu z głodu.
Ale przetrwałem. Czas
jednak płyn ł bardzo
powoli. Dzi ki pomocy
pana Adwentowicza i
Ireny
Grywi skiej
mogłem, jak i wielu
innych młodych ludzi,
przynajmniej zarobi tyle,
eby y . Na mieszkanie
jednak to nie wystarczało.
Wi c mieszkałem nigdzie
nie meldowany.
Wezwa na seanse nie
było.
Skazany
zostałem
na
zapomnienie. A pewnego dnia, a
raczej wieczoru, za kulisy Teatru
Kameralnego wdarła si jaka pani
wołaj c gło no, e musi si ze mn
natychmiast widzie . Poniewa
akurat na ladowałem gdzie
w
gł bi sceny barana, wydaj c
odpowiednie
beki,
musiała
poczeka .
Gdy j ujrzałem, przeraziłem si i
chciałem da nura, gdzie popadnie,
11

wielk tragedi , ale stał si pokorny
i jest przy niej. Przyjaciółka nie yje.
W tym samym teatrze odnalazły
mnie równie przyjaciółki panny K.
Od nich dowiedziałem si ,
e
panna K. wraz z Chórem „Dana"
udała si na wyst py go cinne do
Ameryki Północnej. Tam odniosła
wspaniałe
sukcesy
jako
piosenkarka. Na ostatnim jednak
wyst pie, stoj c w powodzi kwiatów
rzucanych
na
scen
przez
zachwycon
publiczno , zmarła
nagle
pod
wpływem
silnego
wzruszenia. Wie li j okr tem w
podwójnej trumnie, a trumna ton ła
w kwieciu.
Pomy lałem wówczas, e pan Z.
był
zaiste
dobrym
medium.

ale ona schwyciła mnie za futro
baranie i krzepko trzymała.
— Mistrzu — wołała — nareszcie
ci
znalazłam! A wierzy
nie
chciałam, kiedy ujrzałam tego
barana na scenie. A jednak one
miały racj , to pan, Mistrzu.
Dopiero po beku poznałam, e to
pan.
Była to ona przyjaciela panny K.
— My my ju w gazetach chcieli
ogłasza , e pana poszukujemy.
Pan jest wielkim jasnowidzem.
Wyci gn ła mnie zza kulis. A e ju
nie miałem nic do roboty, pokornie,
jak baran na stracenie, poszedłem
za t herod-bab .
Dowiedziałem si wtedy, e m jej
wprawdzie w tej chwili prze ywa

***
Politykowanko...
„Mog mi naskoczy ... na kant teczki” –
powiedział
pewien
polityk...
któremu
postawiono zarzuty.
Zapowiada si , e w Polsce b dzie jak w
kasynie... „negocjacje na tym polegaj , e
podejmie si ró ne kroki, ró ne czynno ci,
ró ne blefy, ró ne sprawdzenia... prawie jak w pokerze” – powiedział
Kazimierz Marcinkiewicz (ale b dzie fajnie!, ciekawe, czy b dzie „rosyjska
ruletka”?) Z prasy: „Jaja” – „S czasem tak trafne skróty my lowe, tytuły na
przykład, które powalaj na kolana lapidarno ci . Szczególnie my,
dziennikarze, odczuwamy zazdro , gdy kto wymy li co genialnego. Oto
we francuskim „Le Figaro” pojawił si mocno krytykowany artykuł o Polsce i
wyborach w naszym kraju. Jego tytuł to „Republika jednojajowa”. Nic
doda , nic uj .” „Jaja wyborcze” – „Do siedziby jednej z obwodowych
komisji wyborczych w Chełmie wparowało trzech młodych ludzi. Niewiele
mówi c, zacz li ciska wokół jajkami. Które dosi gło jednego z członków
komisji. Wezwano policj , jednak funkcjonariuszom nie udało si złapa
radykałów. Brak informacji, czy jaja były kacze.” A na deser aforyzm Marka
Twaina: „Bóg stworzył człowieka, poniewa rozczarował si małp . Z
dalszych eksperymentów zrezygnował.”
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***

T cza 36 barw, czyli horoskop Flammariona c.d.
Seledyn (30 czerwiec – 10 lipiec)
Ta subtelna zielonkawa barwa
symbolizowa
miała łagodn
i
mi kk natur ludzi urodzonych w
tej dekadzie roku. S oni na ogól
spokojnego
usposobienia,
ust pliwi, niektórzy z nich ulegaj
wpływom
silniejszych
indywidualno ci. Łatwo zmieniaj
zdanie,
wielu
odznacza
si
chwiejno ci
w
zamiarach
i
postanowieniach.
Nie
lubi
podejmowa decyzji, rozstrzyga
jednoznacznie
trudnych
problemów, stawia
spraw na
ostrzu no a. Ra
ich tak e
podobne zachowania innych ludzi.
Seledyny ceni sobie wielce spokój
i cisz , nie znosz hała liwych
manier, podniesionych głosów,
stroni
od wi kszych zebra
towarzyskich, dobrze czuj si tylko
w kółku yczliwych znajomych.
Zdarzaj si w ród nich ludzie zbyt
ust pliwi, których łatwo zawojowa i
narzuci
im
swoje
zdanie.
Wyst puj ca cz sto w ród osób
urodzonych w tej dekadzie roku
wrodzona nie miało
sprawia,
e
mo na
zna
ich
długo, a nie
wiedzie
o
cennych
zaletach,
jakimi
s
obdarzeni.
Ludzie ci s
nie ocenieni
w
trudnych
chwilach.
Kiedy sytuacja wydaje si
by

beznadziejna — potrafi
doda
otuchy, pocieszy dobrym słowem,
nie
w miar swych mo liwo ci
duchow
subteln
pomoc.
Skromno wymaga i umiej tno
poprzestawania na małym sprawia,
e z łatwo ci przystosowuj si do
niekorzystnych
warunków,
nie
narzekaj c i
ni al c si .
Wra liwa
natura
Seledynów
pozwala im
te bez trudu
wczuwa si
w cudze prze ycia i w sposób
odpowiedni reagowa na cudze
sprawy.
Seledyny
cierpliwie
wysłuchuj
zwierze , współczuj
cudzym
kłopotom
i
niepowodzeniom. Ch tnie opiekuj
si lud mi słabszymi, b d cymi w
trudnych sytuacjach yciowych, czy
po prostu młodszymi. Cechy te
jednaj
im
sympati
tych
wszystkich, którzy mieli okazj
pozna ich bli ej, czy prosi o jak
pomoc.
Symbolizowani przez t subteln
barw s czułymi i serdecznymi
partnerami
w
miłosnych
zwi zkach. Kochaj
wiernie i
prawdziwie, a miło
ich jest
raczej
duchowego
ni
erotycznego rodzaju. Cz sto w
uczuciach do wybranej osoby jest
pierwiastek
matczyny
i
opieku czy — potrafi
wiele
wybaczy , s cierpliwi i skłonni do
po wi ce .
W
mał e stwie
bywaj
nieraz niedocenieni i
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symbolizowanych przez t barw
ma poci g do rzeczy niezwykłych i
tajemniczych, nieraz s
nieco
przes dni, wierz w sny, wró by,
czasem
sami
przepowiadaj
przyszło . Maj te wiele intuicji,
która pozwala im omija
yciowe
rafy. Ludzie ci nie odznaczaj si
szczególn
urod , lecz raczej
miłym wygl dem. Niezbyt wysocy,
drobnej budowy, niewyrazistych
rysów, maj łagodne spojrzenie i
bujne włosy. yj długo, chocia
nie ciesz
si
zbyt dobrym
zdrowiem, trapi ich cz sto migreny
i
nerwobóle,
niektórzy
maj
skłonno
do
przezi bie .

wykorzystywani — szczególnie,
je li druga strona oznacza si
despotycznym charakterem.
Seledyny
nieraz
maj
wiele
uzdolnie i talentów, których nie
rozwijaj odpowiednio lub wr cz
marnuj — cz sto z braku wiary we
własne siły, b d z nie miało ci.
Zdarza si jednak, e uda si im
wej
na wła ciw drog w tej
dziedzinie i wtedy udziałem ich
staj si sukcesy zawdzi czane
równie i pracowito ci. Urodzeni w
dekadzie Seledynu maj
nieraz
talenty muzyczne, niekiedy te
manualne.
Wykazuj
czasem
zainteresowanie medycyn
lub
pedagogik .
Wielu
ludzi

Wielcy ludzie w anegdocie, czyli sławni i zabawni
Alberto Moravia (1907-1990), pisarz włoski, autor znanych powie ci, m.in.
„rzymianka”, „Pogarda”
Pewnego razu zapytano Moravi , czyj jego zdaniem,
kobiety zdradzaj ce swoich m ów miewaj wyrzuty
sumienia. Pisarz odpowiedział:
- Z pewno ci du o mniejsze, ni kobiety
dochowuj ce wierno ci...

Stanisław Moniuszko (1819-1872) – wybitny kompozytor, twórca polskiej
opery narodowej, m.in. „Halka”, „Straszny dwór”, „Hrabina”
Po pierwszym przedstawieniu „Halki” w Wilnie w 18 54 r.
Moniuszko zapytał swego znajomego, starego szlachcica,
jak mu si podobała opera:
- E... tam... za długa historia, dałby stolnik dziewczynie
krow w pierwszym akcie i sprawa sko czona...
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Fernandel (Fernand Constandin) (1903-1971) – popularny francuski aktor
filmowy, jeden z najbardziej znanych komików w historii kina, m.in.
„Czerwona ober a”
Jeden z dziennikarzy zapytał Fernandela w czasie konferencji prasowej, czy
cz sto otrzymuje listy od swoich wielbicieli.
- O, tak! – rzekł aktor. – S nawet takie, o których
trudno zapomnie . Nie dalej, jak wczoraj nadszedł
do mnie list, którego autor bardzo serdecznie
dzi kował mi za roz mieszanie ludzi. Jego wuj
bowiem podczas ogl dania mego wyst pu zmarł
ze miechu, a on został głównym spadkobierc ...
W miar jak sława Fernandela rosła, zwi kszały si
te jego dochody, tote pani Fernandel zwróciła si do
m a z pewn propozycj :
- Chyba ju czas, aby my wynaj li jaki wi kszy i
bardziej reprezentacyjny dom?
Aktor odparł po chwili namysłu:
- Przyzwyczaiłem si ju do tego domu i bardzo dobrze si tu czuj .
Mo esz jednak zwróci si do wła ciciela, aby podwy szył czynsz...

***
K CIK WIADOMO CI MEDYCZNYCH

Ptasia grypa
przenosiła
z
człowieka
na
człowieka,
wtedy
grozi
nam
pandemia. Wirus ptasiej grypy
przenosi si
drog
kropelkow .
Oznacza to, e mo na si nimi
zarazi dotykaj c chorych zwierz t,
ich odchodów, stykaj c si
z
powierzchniami
przez
nie
zanieczyszczonymi, np.: klatki,
balkony, parapety. W temperaturze
70 st. C wirus ginie, wi c nie
zarazimy si ptasi gryp , jedz c
gotowane lub pieczone mi so
(mi so i jajka nie mog
by

Znana jest od 100 lat. Wirusa
ptasiej grypy wyodr bniono ok. 100
lat
temu.
Od
tamtej
pory
rozmno yły s jego ró ne odmiany.
Obecny szczep H5N1 jest b.
gro ny. Chore ptactwo umiera w
ci gu dnia, a wirus przenosi si
łatwo i szybko. Zdołał on przełama
barier mi dzy gatunkami, dlatego
te
zachorowania
wyst puj
równie u ludzi. Je eli wirus H5N1
wejdzie w kontakt z wirusem
ludzkiej grypy, mo e powsta
odmiana,
która
b dzie
si
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wszystkim. Nie wiadomo, jak
zachowa si ten lek w przypadku
masowych zachorowa . Gdy wirus
zostanie zmutowany.
Ryzyko, e wirus H5N1 zmutuje si
w wersj wirusa zag4a aj cego
ludzko ci na skal masow , b dzie
trwało tak długo, jak długo b d si
pojawiały wypadki zaka enia w ród
ludzi. Oznacza to, e póki wirus
kr y w ród ptaków, nie mo emy
si
czu
bezpiecznie.
Najbardziej
nara one
s
osoby,
które
maj
bezpo redni
kontakt
z
ptactwem oraz
personel
medyczny
opiekuj cy
si
pacjentami chorymi na ptasi
gryp . Dla pozostałych osób
ry6zyko
zachorowania
jest
niewielkie. Dlatego w okresie
realnego zagro enia ptasi gryp
nale y unika karmienia i dotykania
dzikiego ptactwa i nie jest to
przesada.

półsurowe). Obecnie nie ma
szczepionki
przeciwko
ptasiej
grypie. Szczepionka przeciw grypie
dost pna w danym sezonie jest
skierowana przeciwko „ludzkiemu”
szczepowi grypy. Mimo to warto si
zaszczepi , gdy mniejsza ilo
zachorowa
na zwykł
gryp
zmniejsza
prawdopodobie stwo
mutacji wirusa ptasiej grypy i
wytworzenia si szczepu grypy,
który
b dzie
z
łatwo ci
przenosił
si z człowieka na
człowieka.
Gdy
zachorujemy
na
ptasi
gryp .
W
ci gu 48 h od
momentu
zachorowania podaje
si
lek
przeciwwirusowy
Tamiflu,
zwalczaj cy szczep ptasiej grypy
H5N1, nie jest to szczepionka, lecz
lek który podaj si osobom, które
ju zachorowały. Zapobiega on
rozprzestrzenianiu si
wirusa w
organizmie ludzkim i łagodzi
przebieg choroby. Do tej pory
pomógł wielu osobom, niestety nie

Z przymru eniem oka
Po pi tnastu latach mał e stwa ona zwraca si do m a:
- Kochanie, czy jak mnie prosiłe o r k , to przede mn kl kałe , bo nie
pami tam?
- Ja te chc o tym zapomnie ...
***
Ojciec, głowa rodziny, wraca do domu z ogromn
zadowolony mówi do czwórki małych dzieci:
16

torb

cukierków i

- Cukierki dostanie ten, kto zawsze słucha mamy, nigdy si z ni nie
sprzecza, zawsze spełnia jej polecenia. Jak my licie, kto to b dzie?
Dzieci bez zastanowienia odpowiadaj chórem:
- Ty, tatusiu!
***
Na balu m czyzna mówi do blondynki:
- Zapraszam ci do walca...
- To ju nie miałe czym przyjecha ??
***
Ordynator oddziału strofuje sta yst , który od kilku tygodni pracuje w
szpitalu.
- Musi pan by bardziej dokładny w sporz dzaniu dokumentacji. Wczoraj
ponownie w kracie zgonu pacjenta w rubryce „przyczyna” wpisał pan
swoje nazwisko...
***
- W tak pogod z goł głow ? Gdzie masz
swoje nauszniki?
- Od czasu nieszcz liwego wypadku ju nie
nosz .
- Jakiego nieszcz liwego wypadku?
- Kumpel zapraszał na wódk , a ja nie
usłyszałem...
***
ona do m a:
- Zobaczysz, przyczepie kartk
nad naszym
łó kiem, e jeste idiot . Niech całe miasto si
dowie!
***
U prawnika:
- Jak opłat musze wnie , eby otrzyma
pana fachowa porad ?
- 1000 złotych za trzy zagadnienia.
- Hmm, to troszeczk drogo, nie uwa a pan?
- No, mo e troszeczk . A jakie jest pa skie trzecie pytanie?
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Humor z uczniowskich zeszytów:
„W czasie totalnej mobilizacji wcielano do wojska nawet dzieci w
podeszłym wieku.”
„Ludzie pierwotni mieli narz dy z krzemienia.”
„Pa szczyzna siedziała na ławie i przygl dała si
chłopom.”

pracuj cym w polu

„Elektra jak wskazuje jej imi , ju w staro ytno ci odkryła elektryczno

.”

„Głogowianie lali gor c smoł na drapi cych si Niemców.”
„Indianie zabijali i skalpowali co popadnie.”
„Bolesław Chrobry był m

ny, wysoki i ci

arny.”

„Samochód, którym jechał generał, dostał niespodziewanie dwie kule w
brzuch.”
„Car, id c do celu, opierał si na mordzie.”
„Rejtan nie chc c dopu ci do rozbioru Polski, sam si rozebrał.”
„Na cze

Dionizosa piewał chór satyryków.”
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