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Nie mów że zgadniesz kto to jest ze swoją siostrą, nawet gdyby był to jeden z
najbardziej znanych ludzi na internecie :)))

Kazimierz Boroszko
Udostępniony publicznie  -  31.08.2016
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26 komentarzy

10

Te charakterystyczne oczy i usta na pewno nie zmieniły się przez całe życie,
ale i tak nie wiem. Ale ta jego siostra to musiała być fascynująca osóbka ! Ta
poza, to ułożenie rąk! Interesująca smarkata, ciekawe, co z niej wyrosło. 

Maria Domańska 31.08.2016  
 

podobny lekko do mnie, jak byłem dzieckiem, dlatego chyba go wrzuciłem :))

Kazimierz Boroszko 31.08.2016  
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podobny lekko do mnie, jak byłem dzieckiem, dlatego chyba go wrzuciłem :))
.. z tym że ja byłem blondynem w tym wieku, ..nikt nie wiedział czemu mi się
zmienił kolor włosów.

+Kazimierz Boroszko Może rzeczywiście podobny. Masz troszeczkę inaczej
ustawione oczy - na szczeście dla Ciebie. 

Maria Domańska 31.08.2016  
 

+Maria Domańska 

no nie mówię że dokładnie, ale tak czuję na pierwsze wrażenie, bo pamiętam
zdjęcia z Mamy albumu

Kazimierz Boroszko 31.08.2016  
 

+Kazimierz Boroszko przecież mówię, że podobny. Problem, że nadal nie
wiem, kto to jest..
:))) 

Maria Domańska 31.08.2016  
 

+Maria Domańska 

mówisz "rzeczywiście" i "troszeczkę" jednocześnie

Kazimierz Boroszko 31.08.2016  
 

+Kazimierz Boroszko a co Cię tu niepokoi ? Rzeczywiście czyli naprawdę,
troszeczkę czyli pewne podobieństwo jest. Zresztą muszę przyznać, że
sama zastanawiałam się czy to nie Ty, tylko strój mi się nie zgadzał ! 

Maria Domańska 31.08.2016  
 

+Maria Domańska 

moja siostra jest starsza ode mnie o pięć lat, to już wyklucza
ale do podstawówki nosiłem identyczny kołnierzyk 

Kazimierz Boroszko 31.08.2016  
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+Kazimierz Boroszko z kokardą ? 
Maria Domańska 31.08.2016  
 

+Maria Domańska 

tego już nie, skądś znam te kokardy, możliwe jak byłem w przedszkolu, ale
nigdy czarne, możliwe że granatowe.

Kazimierz Boroszko 31.08.2016  
 

+Kazimierz Boroszko trudno tu kolor określić, może i granatowy. Kto to jest
? 

Maria Domańska 31.08.2016  
 

+Maria Domańska 

całkiem możliwe, ..ma 9 lat na zdjęciu

Kazimierz Boroszko 31.08.2016  
 

+Kazimierz Boroszko pójdziesz spać zostawiając mnie w nieświadomości ? 
Maria Domańska 31.08.2016 +1

2
 

 

Myślałam, że dowiem się kto to jest... 
Wanda Kobus 31.08.2016 +1

2
 

 

obiecuję że powiem .... kiedyś :))

Kazimierz Boroszko 31.08.2016 +1
2

 
 

+Kazimierz Boroszko Panie Boroszko, a studia �lozo�czne kończyłeś Pan
po podstawówce w Sopocie? Bardzo ważna informacja dla mnie. W latach
1978-1982 byłem studentem WSM Gdynia (komuchy w 1982 mnie
relegowali z uczelni za rzucanie butelek w patrol "czterech pancernych i
psa"). Jeżeli mnie pamięć nie myli, a jestem pewny, że nie. Spotkałem kiedyś

Kazimierz Wojewódzki 31.08.2016  
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psa"). Jeżeli mnie pamięć nie myli, a jestem pewny, że nie. Spotkałem kiedyś
w sopocie w roku 1979 Boroszkę. Teraz mam mały dylemacik, To byłeś, czy
Twój sobowtór. Ale co? Boroszko z roku 1979, to był ktoś, nie jakaś tam
gumka od żęńskich barchanów. 

..zdobywca wiaduktów :)))

Kazimierz Boroszko 31.08.2016 +1
2

 
 

+Ewa p 

ten "zdobywca wiaduktów" to jest dodatek do bohatera siedmiu wiosen,

..zdobywał je żeby przekształcić je w sypialnie :)))

Kazimierz Boroszko Wczoraj o 19:22  
 

intrygującą cały świat osoba, ..niech taką pozostanie, Ewo :)) 

Kazimierz Boroszko Wczoraj o 19:52 +1
2

 
 

Albert Einstein ze swoją siostrą.
◄█► MAGNAT GYPSY ◄█► 07:03  
 

+◄█► MAGNAT GYPSY ◄█► 

tak! zgadza się, congrats :))

Kazimierz Boroszko 07:26  
 

zapomniałem dodać, przepraszam, ...jego siostra ma na imię Maria zwana
Mają, i to był jedyny przyjaciel z dzieciństwa Alberta.

Kazimierz Boroszko 07:32  
 

Kazimierz Wojewódzki 07:38  
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Dodaj komentarz...

+Kazimierz Boroszko Lepszy od Alberta był Oppenheimer, zrobił w Los
Alamos dwie pigułeczki. Litle Boy i Flat Man. Zgadnij ile takich pigułeczek
teraz jest nakierowanych na Trójmiasto. HaHaHa 

Kazimierz Wojewódzki 07:38  
 

A wiesz dlaczego?
https://kw107.wordpress.com/2016/08/01/polish-and-german-
communists-murdered-between-1997-and-2013-in-the-polish-village-of-
czluchow-200-people-the-corpses-disposed-of-in-the-company-biogaz-sp-z-
o-what-they-did-poland-is-a-poor/

Kazimierz Wojewódzki 07:40  
 

+Kazimierz Boroszko
Thanks ;-) Miłego dnia Kazimierzu. Grabka ! 

◄█► MAGNAT GYPSY ◄█► 11:48  
 

+Kazimierz Boroszko Nie odpowiedział Pan na pytanie Panie Boroszko.
Poważny błąd. Teraz zgadnij, co dla ludzi jest bardziej intrygujące? Los
Alamos i kilka szop, które po tym mieście pozostały, czy Las Vegas i
przeciekająca zapora Hoowera w Kanionie Kolorado? Zgadmnij też ile
będzie Cię kosztować udzielenie prawidłowej odpowiedzi? A jeśli sprawa
jest o poezję i folklor, to sprawa wygląda tak. Adaś Mickiewicz, jest znany i
lubiany jedynie w Polsce. Von Geothe, jest znany i lubiany na całym świecie.
O Szekspirze nie wspominam wcale, aby Cię całkiem nie ośmieszyć. Ccesz
więcej informacji na temat kultury i nauki? To zgadnij dlaczego Nobel jest
też lubianą postacią ludzką? pA bOROSZKO,I UCZ SIĘ PILNIE, ABYŚ NA
CAŁKOWITEGO DEBILA W INTERNECIE NIE WYSTARTOWAŁ Z Pole position. 

Kazimierz Wojewódzki 18:15  
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