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PARANIENORMALNI DOSŁOWNIE ROZBILI BANK!
OSTATNIM SKECZEM KONKURSOWYM NA XXV EDYCJI FESTIWALU RYJEK,
KABARET PARANIENORMALNI (18 L.) ZDOBYŁ MAKSYMALNĄ
ILOŚĆ PUNKTÓW!!!

T

a sztuka nie udałaby się im gdyby
nie brawurowy występ zaproszonych gwiazd - Olgi Borys (47 l.)
i Jarosława Pająka(38 l.), którzy
mimo wyraźnej tremy zagrali występ swojego życia. Paranienormalni, w skład którego
wchodzą Robert Motyka (47 l.), Michał Paszczyk (45 l.) i Rafał Kadłucki (50 l.) dali z siebie wszystko za co zostali nagrodzeni przez

oceniających ich kabareciarzy najwyższą ilością punktów jakie chcieli Paranienormalnym
dać. Ciekawostką jest, że najbardziej oklaskiwaną przez publiczność osobą w tym skeczu
był NN - Nikomu Nieznany Widz, który brawurowo odegrał rolę Ojca Pana Młodego.
Widz ten (personalia do wiadomości redakcji) został już zaproszony do kolejnej edycji
programu „Love Island”.

Został też zaproszony do współpracy przez
wytwórnie filmów dla dorosłych - Big Horse
Pictures i Warmer Bros. Szef Warmer Bros Frank Fatfinger oświadczył , że nigdy nie widział większego talentu.
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Spotkanie na szczycie
W Nowym Jorku (USA) doszło do spotkania grupy G4.
Spotkanie dotyczyło zmian klimatycznych.
Konferenci (od lewej) Łukasz Kaczmarczyk(41 l.), Bartosz Demczuk (45 l.), Robert
Korulczyk ( 45 l.), i Mateusz Banaszkiewicz (42 l.) przez cztery dni szukali sposobów
jak wrócić do klimatu jaki przed laty obowiązywał na Ryjku. Po czterodniowych
dyskusjach, prezentacjach i kalkulacjach ustalono, że zmiany klimatyczne na Ryjku to nie wina ludzi tylko wina środowiska. Środowisko kabaretowe stało się ostatnio na Ryjku bardzo nieprzyjazne. Barman z hotelu Olimpijskiego (dane do wiadomości redakcji) skarży się, tu cytat: „że to nie to co kiedyś”. Chodzi o niewspółmiernie mniejsze ilości wypijanego alkoholu, znacznie krótsze imprezy i brak konkursu “Syfów”.
Spotkanie zakończyło się podjęciem uchwały o niepodejmowaniu żadnych uchwał.

ROZDAJE
MILIONY

A BRAT
SIĘ
WYCHOWYWAŁ
W LESIE!

Adam Małczyk (47 l.) - członek Formacji
Chatelet z Krakowa- otworzył kolejny lokal
gastronomiczny w stolicy Polski (Warszawa).
Jego gastronomiczny sukces przyciągnął uwagę wielkich koncernów. Logotyp i prawa do
marki chciały wykupić McDonalds i KFC.

Historia jak w „Księdze Dżungli”

B

rat pana Huberta zaginął
czterdzieści lat temu
porwany przez wilki.
Prawdopodobnie miał zostać
zjedzony, ale zupełnie jak
w „Księdze dżungli” został
zaadoptowany przez wilczą
watahę.
Zaginiony brat nazywa się Chyba Piotr. Niestety długoletni pobyt
w wilczej watasze i zabawy z dzikimi przybranymi braćmi sprawiły, że twarz Piotra różni się nieznacznie od twarzy Huberta. Plusem pobytu wśród wilków jest
znaczne wyostrzenie węchu
u Piotra co widać wyraźnie na

zdjęciach. Po opadnięciu pierwszych emocji, Hubert Urbański
stwierdził, że postara się wprowadzić brata do showbiznesu. Pierwsze kroki Piotra na scenie były
bardzo obiecujące. Na ryzykowny
krok zdecydowała się Telewizja
Polsat i zaczęła pokazywać Piotra
w swoich programach. Ryzyko
opłaciło się bo Piotr zbiera bardzo
pozytywne recenzje od widzów
i nowych, ludzkich kolegów. Już
niedługo ukaże się książka o jego
przygodach w puszczy. Piotr napisze ją jak tylko nauczy się pisać.
Tymczasem ma wilczy apetyt
i cieszy się Chyba życiem.

Stracił
fortunę
Małczyk odrzucił ofertę przejęcia jego sieci. Wtajemniczeni mówią o propozycjach finansowych sięgających dwustu milionów dolarów. Pan Adam
stwierdził, że nie sprzeda swojego, jak to określił,
ukochanego dziecka.
Przypomnijmy, że sieć fastfoodów Małczyka
nazywa się po prostu Grzanka.

KOLEJNY O
HIT?

dtwórcy jednej z głównych ról
(głupszego bandziora) w dwulogii
filmowej opowiadającej o przygodach
Kevina McCallistera (“Kevin sam w domu”,
“Kevin sam w Nowym Jorku”) wraca do korzeni.
MARCIN ZBIGNIEW WOJCIECH - bo
o nich mowa - zaczęli pracę nad nowym, wysoko budżetowym projektem filmowym.
W drugiej części hitu Patryka Vegi “Ciacho”, która będzie nosiła tytuł “Ciacho 2”
zagrają tytułowe role. Przygotowania do
produkcji idą pełną parą a raczej triem . Na
razie wiadomo tylko, że akcja filmu będzie
rozgrywała się w malowniczych sceneriach Wodzisławia Śląskiego(764 l.). Poza zagraniem
głównej roli Marcin zajmie się reżyserią, Zbigniew scenariuszem a Wojciech da nazwisko.

TRAGEDIA W USA
W parku Yellowstone (Żółte Stonki) w Stanach Zjednoczonych (USA) doszło do tragicznego w skutkach spotkania grupy polskich turystów ze stadem bizonów amerykańskich. Sześcioosobowa wycieczka, składająca się z jednej kobiety i czterech mężczyzn przypadkiem natrafiła na trzydziestoosobowe
stado bizonów, składające się z sześciu byków płci męskiej i
dwudziestu byków płci żeńskiej. Turyści nieświadomie przerwali byczą orgię. Większość stada uciekła spłoszona, ale dwa
byki ruszyły na bezbronnych turystów. Wśród nich była Olga
Łasak (33 l. ) , którą za cel obrały bizony. Spotkanie to zakończyło się tragicznie - jeden z bizonów zginął na miejscu. Dru-

gi, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, przeprowadzonej przez uczestniczkę zdarzenia - Olgę Łasak (33 l.)
odszedł dwie godziny później i dołączył do swoich bizonich braci. Dziwne, że pomimo zaaplikowania przez
panią Olgę (33 l.) masażu nie tylko serca i sztucznego
oddychania, byk wolał wrócić do stada. Olga Łasak
(33 l.) nie poniosła w wyniku tego spotkania większych obrażeń poza obrażeniem się na byka. Po
tym spotkaniu pozostała lekka wadawzroku, TURYŚCI NIEŚWIADOMIE PRZERWALI
którą lekko widać na zdjęciu.
DZIKĄ ORGIĘ!
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Kabareciarze
w sądzie!!!

DRAMAT
KMN

M

imo iż Mariusz Basen Kałamaga(40 l.) rozstał się z kabaretem
Łowcy.B (19l.) już kilka lat temu ,
to dopiero w tym roku w Sądzie Rejonowym
w Pszczynie zapadł ostateczny wyrok w sprawie Łowcy.B versus Mariusz K. dotyczący
praw do używania przez strony odcinka drogi ekspresowej A1 pomiędzy Świerklanami a
Szczejkowicami. Sąd przychylając się do
prośby Ministra Infrastruktury zezwolił na
warunkowe korzystanie z tej trasy przez obie
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strony w systemie wahadłowym. Na pewno
pojawi się zażalenie od decyzji sądu bo Bartosz Gajda(40 l.) też chce jeździć tą trasą.
Przypominamy, że Bartosz Gajda odchodząc
z Kabaretu Łowcy.B stworzył swoją własną
grupę nazywającą się Bartosz Gajda.
Tymczasem redakcja Faktu pragnie serdecznie pogratulować kabaretowi Łowcy.B
sukcesów związanych z ogrodnictwem,
a konkretniej wypalaniem trawy na skalę
przemysłową.

D

ramatyczna sytuacja członków Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kabaretów jest
blisko Dna. Kabaret Dno nie potwierdza tych doniesień, ani
nie zaprzecza. Rzecznik prasowy kabaretu Dno potwierdził, że niejaki
Robert G. wraz z Przemysławem B. I Rafałem Zbiedziem (zgodził
się na publikację nazwiska). odwiedzili Dąbrowę Górniczą. Cytując
rzecznika dotknęli tam Dna. Przypominamy, że kabaret Dno jest
najczęściej nagradzanym na Festiwalu Ryjek kabaretem. Specjaliści
spekulują, że po fuzji nazwa nowego tworu kabaretowego będzie
brzmiała Moralne Dno.

STANIKOWY ZŁODZIEJ

ZŁAPANY!

Celebrytki mogą odetchnąć z ulgą. Wydział kryminalny Stołecznej Komendy Policji ujął groźnego przestępcę kradnącego
znanym i lubianym artystkom biustonosze.Piotr B. wpadł dzięki
policyjnej prowokacji. Nigdy nie udałoby się ująć sprawcy gdyby nie zaangażowanie do sprawy Ewy Błachnio (36 l.), która pomogła policji w wytypowaniu i ujęciu sprawcy. W czasie tajnej operacji, oswajając przestępcę straciła prawie wszystkie
swoje biustonosze.
Ukradzionych staników co prawda nie udało się odzyskać, ale Piotr B. nie będzie już bezkarnie grasował po
damskich garderobach.
Jako piersi w Polsce donosimy, że Piotr B. czeka na
proces w areszcie domowym. Mamy nadzieję, że
otrzyma sprawiedliwy wyrok i odczuje boleśnie sutki
swojego nagannego postępowania.
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KOSZMAR
ŁUKASZA ZACZKA
Lider kabaretu Kałasznikof, a prywatnie znajomy dyrektor programowej stacji Polsat Niny Terentiew (wiek do wiadomości redakcji) Łukasz
Zaczek przeżywa koszmarne chwile. Chcąc na
dłużej związać się ze znaczkiem Polsatu zapragnął
zmienić swoje nazwisko z Zaczek na Znaczek.
Właściciel stacji Polsat Zygmunt S.(nazwisko do wiadomości redakcji)
nie zgodził się na takie rozwiązanie w zamian fundując panu
Łukaszowi tatuaż ze znaczkiem stacji w postaci słoneczka. Wykonujący
wzór tajlandzki tatuażysta niestety źle zrozumiał
zamówienie…

PREMIER NIE KŁAMAŁ!

R

obert Korólczyk (45 l.)
przeprowadził wywiad
z premierem Mateuszem
Morawieckim(53 l.). Sam wywiad
nie jest niczym dziwnym, ale sensa-

cją jest to, że premier po raz pierwszy w życiu w żadnej odpowiedzi
nie minął się z prawdą. Na wszystkie
pytania odpowiedział “nie wiem”.
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