dawnictwie było ich aż 2589.
Spieszymy donieść, że tylko
w roku 2008 wymyślił ich
jeszcze 981. Jest ich obecnie
3570. To rekord świata.
Ponadto, prócz 4 książek,
licznych opowiadań, legend
i „Złotych myśli” jest autorem ponad 200 epitafiów
oraz 150 zaskakujących swą
puentą limeryków, w tym
27 poświęconych Śląskowi
i Ślązakom. Jest autorem
rekordowo krótkiej fraszki
liczącej wraz z tytułem zaledwie 8 liter i brzmi:
ŻAL
Sex?
Ex…

Rekordowi autorzy
palindromów
Palindrom to taki gatunek
literacki, by czytane zdanie
wspak miało ten sam szyk
liter, co przy czytaniu wprost
z zachowaniem poprawnej ortografii i jako takiej stylistyki.
• Profesor Tadeusz Morawski z Warszawy jest autorem
7 książek. Jedna z nich zatytułowana „Zaradny dynda
raz” zawiera najdłuższy na
świecie wiersz palindrom
wraz z opisem algorytmu,
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do przodu w takim samym
brzmieniu, jak przy czytaniu
od początku do końca.

Rekordowo długi
przepisany druk

jak z tego wiersza wyjąć 70
miliardów miliardów krótszych wierszy różniących się
od siebie o jeden albo więcej
czterowierszy. Jest też autorem najdłuższego palindromu świata liczącego ponad
33 000 liter. „Zagwiżdż
i w gaz” to tytuł kolejnej
pozycji. Oba wyżej wymienione tytuły są oczywiście
palindromami i mają takie
same znaczenie czytane od
przodu i wspak.
• Józef Godzic emerytowany
elektryk i kinooperator
z Rzeszowa jest autorem
niesamowitej książki zawierającej aż 150 bilionów
kompozycji palindromowych. Oprócz dotychczasowych, a wymienianych
w poprzednich wydaniach
Rekordy w kulturze

naszej Księgi sukcesów
pana Józefa, chcieliśmy tym
razem wymienić dwa:
1/Ułożył zdanie palindromowe składające się
z 12 246 liter. Treścią zdania
są nazwy geograficzne
świata oraz nazwy polskich
miejscowości. Zdanie to
zamyka księgę pt. „O babo,
babo…”. W zdaniu tym
autor wymienił 2222 nazwy
geograficzne wraz z nazwami miejscowości.
2/Skomponował pojedynczy palindrom, do którego
użył 200 001 liter. Zamieścił
to wszystko na 160 stronach
papieru formatu A4 na łamach swej książki „O babo,
babo…”, która w całości daje
się czytać od ostatniej strony
Rekordy w kulturze

Marian Czarnecki ze
Skarżyska-Kamiennej przepisał odręcznie Biblię Tysiąclecia – wydanie trzecie. To najprawdopodobniej najdłuższy
przepisany odręcznie tekst na
świecie. Tylko jeden człowiek
przepisał przed nim Biblię
samodzielnie. Zrobił to ksiądz
Jakub Wujek z Wągrowca,
który przetłumaczył jako
pierwszy Biblię na język polski. Ale to było w XVI wieku.
Marianowi Czarneckiemu
zajęło to dwa lata. Zużył 22
zeszyty 100-kartkowe.

Rekordowy poczet serc
Na rynku wydawniczym
znajduje się książka Mieczysława Czumy i Leszka Mazana pt. „Poczet serc polskich”
ukazująca skomplikowane
losy „grobów dusz” polskich
królów, uczonych, biskupów,
artystów z jednej strony oraz
warchołów, krzykaczy i normalnych łobuzów z drugiej.
Prawie każdy Polak wie,
Księga Rabkolandu - 73

