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W poniedziałek 20 maja 2019 roku w Krakowie urodziły się sześcioraczki! 
 

 
 

  nr 19 (960), 23 maja 2019  
  

SZEŚCIORACZKI! 
 

Media kłamią, a skandale gonią skandal, 

W prasie co dzień dziennikarskie mamy kaczki, 

A tymczasem (to nie żadna propaganda) 

Urodziły się w Krakowie sześcioraczki! 

 

Gratulacje dla rodziców! W jednej chwili 

Dość znacząco powiększyła się rodzina. 

Na świat przyszło dwóch chłopaków: Tymon, Filip,  

oraz Zosia, Kaja, Nela i Malwina. 

 

Sześcioraczki! Szczęście tylu mieć urwisów! 

Rząd się chwali, że to efekt dobrej zmiany, 

Ewidentne osiągnięcie rządów PiS-u, 

500 plus i stąd ten sukces murowany. 
 

 

Czy za Tuska było to do pomyślenia? 

A widzicie! PiS zapewnia święte życie. 

Jak możecie tych wysiłków nie doceniać? 

Teraz wszyscy się pławicie w dobrobycie! 

 

Gdy rządziło PO, wszystkim źle się żyło, 

Rządy Tuska zostawiły nam ruinę. 

Sześcioraczki! To się pierwszy raz zdarzyło, 

Dzięki temu, że PiS zadbał o rodzinę. 

 

Zwyciężyła prorodzinna polityka, 

Na kolejne obietnice przyszła pora, 

Rząd tematów trudnych nigdy nie unika, 

I na wasze głosy liczy przy wyborach. 

 

A ja dodam, że los sprzyja nam, Polacy, 

Podziękujcie mu, Rodacy i Rodaczki, 

Bo przed laty pojawili się bliźniacy, 

A być mogły, strach pomyśleć, sześcioraczki. 
 

 

26 MAJA - WYBORY  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
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5 maja: 200 lat temu (1819) urodził się Stanisław Moniuszko. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  

a także Rada Samorządu miasta Wilna ustanowiły rok 2019 Rokiem Moniuszkowskim. 

 

 

 

   

WIWAT, PAN MONIUSZKO! 
 

Rozmowa po premierze Halki, Wilno, 1848 

 

- Jakże miło się spotkać z tak dostojną damą! 

I to gdzie? W starym Wilnie, tuż przed Ostrą Bramą! 

Wszystkiego najlepszego! Witam w Nowym Roku! 

Co dobrego na Litwie? 

- Na razie jest spokój, 

Chociaż serca Polaków, da Bóg, przyjdzie pora, 

Nie będą zbyt przychylne dla imperatora. 

 

- Wiem, że Pani w operze jest stałym bywalcem, 

- Po to tu przyjechałam. Był pan już na Halce? 

- Byłem. Wczoraj spędziłem wieczór na premierze. 

- Jakże panu zazdroszczę!  

- Przyznam Pani szczerze, 

Że to było przeżycie, wielkie wydarzenie. 

Dwa akty, ale jakie! Jestem pod wrażeniem. 

 

Dotychczas wystawiano same włoskie dzieła. 

A mnie Halka, przyznaję, za serce ujęła. 

Muzyka imć Moniuszki.  

- Nareszcie ktoś nowy. 

Mam kilka jego pieśni w Śpiewniku domowym. 

Od lat był mym sąsiadem, Moniuszków znam wielu, 

Zacna szlachta. Herb Krzywda. Majątek w Ubielu. 

 

Ojciec Czesław w kampanii szedł z Napoleonem, 

Pisał wiersze, rysował… Miał Elżbietę, żonę, 

Grała na klawikordzie, śpiewała jak słowik, 

Utwory Niemcewicza czytała synowi. 

Stanisław, zdolny chłopak, studiował w Berlinie. 

Jest jeszcze przed trzydziestką. Wierzę, że zasłynie. 

 

W wyrażaniu swych uczuć nikt mu nie dorówna, 

Odkąd serce mu skradła panna Műllerówna. 

Ślub był w czterdziestym roku, nieodległe czasy. 

Mają kilkoro dzieci, rozkoszne bobasy. 

Ponoć kolejne w drodze. To jeszcze nie koniec! 

Pragnie mieć dziesięcioro, obiecał to żonie! 

 

Ale, ale… Dość plotek! Wrócimy do tego. 

Jak się panu podoba libretto Wolskiego? 

- Romantyczna historia. Przyznam się, że wzrusza. 

Dzieje się podczas ślubu panicza Janusza. 

Wybrał pannę bogatszą, skusił go majątek, 

Rzucił ubogą Halkę. W niej kochał się Jontek… 

 

Dalej już nic nie powiem. To miłosny dramat.  

Musi pani koniecznie zobaczyć go sama. 

Biedna Halka z rozpaczy rzuca się ze skały. 

Smutny finał, lecz po nim brawa długo trwały. 

 

Publiczność, najpierw w ciszy, w muzykę wsłuchana,   

Nagle z miejsc się zerwała, jak zaczarowana. 

Pan dyrygent się skłonił w strojnym fraku z muszką, 

Dziękując za owacje! Wiwat, pan Moniuszko!  

 

  nr 16 (957), 25 kwietnia 2019 
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CAŁE ŻYCIE Z KINEM 
 

Niecodzienny benefis odbył się w sobotę 18 maja w 

Muzeum Juliana Ursyna Niemcewicza przy ul. Barwnej. 

Reżyser filmowy i scenarzysta, ursynowianin Józef Gębski 

obchodził tam swoje 80. urodziny i jubileusz 50-lecia pracy 

twórczej.  

Jest autorem ponad 100 filmów dokumentalnych i kilku 

fabularnych. Podczas projekcji wybranych fragmentów 

można było obejrzeć jedynie skromny ułamek tej produkcji. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły fragmenty filmu 

Skupisko, dokumentującego początki Ursynowa,  teledyski z 

Ewą Demarczyk, młodziutką Marylą Rodowicz i Jaremą 

Stępowskim. 

Ale nawet krótki przegląd twórczości pozwolił zebranym 

docenić perfekcyjny warsztat filmowy, imponujący zmysł 

obserwacji, unikatowe zdjęcia i pionierskie podejście do 

często bardzo trudnych tematów (choćby film o Katyniu). 

Obszerną laudację podsumowującą bogaty dorobek jubilata 

wygłosiła prof. Barbara Gierszewska, filmoznawca z 

Uniwersytetu Świętokrzyskiego im. Jana Kochanowskiego. 

Jubilatowi towarzyszyła rodzina: żona Krystyna, dorosłe 

dzieci: Natalia (radiowiec), Filip (artysta plastyk) i Łukasz 

(wykładowca  akademicki) oraz dobrze zapowiadające się 

wnuki.  

Wśród licznie zebranych gości zauważyliśmy byłego 

szefa Kinematografii, wiceministra Mieczysława Wojtczaka, 

Adama Wyrzyńskiego z Filmoteki, królową mody polskiej 

Grażynę Hasse, rektora Politechniki Częstochowskiej prof. 

Jerzego Wysłockiego, trenera Jacka Gmocha, ursynowskiego 

malarza Franciszka Maśluszczaka oraz wielu zaprzyjaźnio-

nych filmowców i uczniów. 

Oprawę muzyczną zapewniła utalentowana młodzież: 

Marcin Dominik Molski, ursynowski kompozytor i poeta, 

student Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, 

absolwent ursynowskiego Kamyka i stypendysta Fundacji 

Arkona oraz wiolonczelista Jan Kozanecki, świeżo 

upieczony absolwent Szkoły Muzycznej.  

Spotkanie poprowadził Wojciech Dąbrowski.  

 Organizatorami uroczystości była ursynowska Fundacja 

Arkona i Ursynoteka. 

 

  nr 20 (961), 30 maja 2019 
 

   

Z CYKLU SUCHARY Z INTERNETU  
 

ASYSTENTKA PREZESA 
 

Zapytałem raz prezesa, kumpla z grupy: 

- Jaka jest twa asystentka? - szczerze powiedz. 

A on na to: Wiesz, fachowiec z niej do dupy, 

Ale za to, jako dupa to fachowiec.  
 

DŻENTELMENI SĄ NA ŚWIECIE 
 

Dżentelmenów ponoć nie ma, jak stwierdzono. 

To nieprawda! Sam spotykam takich co dzień. 

Każdy z nich parasol trzyma nad swą żoną, 

Gdy mu w deszczu zmienia koło w samochodzie. 

ŚREDNIA IQ  
  

- Jaka w rządzie jest średnia IQ? – spytał Grzesio. 
Nie mógł tego ogarnąć rozumem. 

- Nie wiem – mówię. – Zapewne ze 100-150… 
A on: Podaj mi średnią, nie sumę! 

 

GDZIEŚ TY  BYŁ? 
 

- Gdzieś ty był? – spytałam męża, gdy wrócił nad ranem. 

- Nocowałem u kolegi. 

Chyba ze mnie kpi! 

Zadzwoniłam do najbliższych. 

- Spał u ciebie Janek? 

Trzech kolegów potwierdziło. U dwóch jeszcze śpi. 
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MKWD W WARSZAWIE 
 

 

MKWD W KRAKOWIE 
 

 
 

 

 nr 17 (958), 9 maja 2019 

 

PRECZ Z BANANEM!       

 

Dziś w Warszawie na wystawie 

wielkie poruszenie. 

Pan minister zrobił listę 

kto sieje zgorszenie. 

 

Wybuchł skandal. To jest granda,  

Sodoma, Gomora! 

Jak pan może, dyrektorze, 

lansować autora! 

 
 

 

Budzi sprzeciw, gorsząc dzieci 

taka instalacja. 

Jakaś Nana je banana. 

Toż to deprawacja! 

 

 

To nie koniec! Kto przy żonie 

te banany zjada, 

jest nagana i z banana 

trzeba się spowiadać! 
 

Niech dziewczyna zapomina 

o lizaniu lodów. 

Działa w końcu Ruch obrońców 

czystości narodu. 
 

Stop majówkom i parówkom, 

zwłaszcza z majonezem! 

Pomyśl chwilę, zanim z grillem 

urządzisz imprezę. 

Gdy ogórki są bez skórki, 

też się źle kojarzą! 

Za lizaka w różnych smakach  

srodze cię ukarzą! 
 

Na Kozyrę świr ze świrem 

wytoczył armaty. 

Z mózgu wodę robi Godek, 

urządza krucjaty. 
 

Niech spamięta każdy pętak, 

byle jak najprędzej, 

że banana można z rana 

jeść jedynie z księdzem. 
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