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Mija właśnie 25 lat od utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego i rozpoczęcia transformacji ustrojowej, która rady-
kalnie zmieniła Polskę. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć Szanownym Czytelnikom kilka dowcipów z czasów 
PRL-u. Dla tych, którzy tamte czasy pamiętają będzie to – mamy nadzieję  – miłe wspomnienie młodości. Dla młodych 
– trochę zabawy i może jednak jakaś lekcja.

Redakcja
* * *

Przed wojną na sklepie był szyld RZEŹNIK, a w środku było mięso. Teraz szyld głosi: MIĘSO, a w środku jest rzeźnik.

Dlaczego nie można już kupić mąki? – Ponieważ zaczęto ją dodawać do chleba.

Komunista-pesymista uważa, że nie może być gorzej, komunista-optymista, że owszem, może.

Kto to jest sowiecki historyk? – Ktoś, kto potrafi precyzyjnie przewidzieć PRZESZŁOŚĆ.

Jak rozmawia mądry rosyjski Żyd z głupim rosyjskim Żydem? – Przez telefon z Nowego Jorku.

Jakie problemy w socjalistycznej gospodarce są najbardziej palące? – Problemy przejściowe.

Czy w komunizmie będą kolejki? – Nie, bo nie będzie za czym stać.

Czy w komunizmie będą pieniądze? – Wyłącznie.

Jaka jest różnica miedzy radiem a gazetą? – W gazetę można zawinąć rybę.

Dlaczego wszyscy wstają, gdy zaczyna się skandowanie „Bierut! Bierut!”? – Żeby nie siedzieć.

Czym się rożni prawo polskie od amerykańskiego? – Polskie gwarantuje wolność wypowiedzi, a amerykańskie 
wolność po wypowiedzi.

Po rozprawie prokurator, zataczając się ze śmiechu, wpada do pokoju, w którym siedzą jego koledzy po fachu. – 
Co cię tak rozbawiło? – Genialny kawał polityczny. – Opowiedz! – Nie mogę. Przed chwilą właśnie za ten dowcip 
zażądałem pięciu lat.

W szkole: – Jaką mamy teraz Polskę? – Ludową. – Jeszcze jaką? – Demokratyczną. – I jeszcze jaką – 
Socjalistyczną. – A przed wojną jaka była? – Niepodległa.

Po locie Gagarina: – Panie, Ruskie w kosmos polecieli! – Wszystkie? – Nie, jeden. – To co mi Pan głowę zawracasz!

Dlaczego ostatnio zniknęły dowcipy polityczne? – Bo wszystkie znalazły się w tezach na zjazd partii.

Nauczyciel pyta dzieci: – Za co kochamy ludzi radzieckich? – Za to, że nas wyzwolili. – A za co nie lubimy 
Amerykanów? – Bo nas nie wyzwolili.

Z przemówienia Gomułki: – „Moglibyśmy produkować więcej konserw, gdybyśmy mieli więcej białej blachy,  
ale nie mamy mięsa”.

Co się zbiera, gdy nie ma urodzaju? – Plenum KC.

Zebranie partyjne to mieszanina pieprzu z dżemem. – Jeden pieprzy, reszta drzemie.

Do statutu partii wpisano nowy punkt: za zwerbowanie jednego członka partii – nagroda 3 tys. złotych; za zwerbowanie 
dwóch członków – nagroda 6 tys. złotych; za zwerbowanie trzech – zwolnienie z partii z zaświadczeniem, że nigdy się 
do niej nie należało.

Dlaczego wprowadzono stan wojenny? – Bo nie można było wprowadzić stanu przedwojennego.
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