
6 czerwca 1862r. 6 czerwca 1862r. 6 czerwca 1862r. 6 czerwca 1862r. — „Bitwa  

o Memphis” wygrana przez 

siły Unii. 

9 czerwca 1846r. 9 czerwca 1846r. 9 czerwca 1846r. 9 czerwca 1846r. — 500 

Mormonów opuszcza Iowa 

City i udają się w podróż do 

Salt Lake City 

14 czerwca 1846r. 14 czerwca 1846r. 14 czerwca 1846r. 14 czerwca 1846r. ————    

rozpoczęła się Rewolta 

Niedźwiedziej Flagi (Bear Flag 

Revolt) - w jej wyniku 

Kalifornijczycy odrzucili 

panowanie Meksykańskie  

i utworzyli istniejącą niecały 

miesiąc niepodległą Repub-

likę Kalifornii. 

15 czerwca 1846r. 15 czerwca 1846r. 15 czerwca 1846r. 15 czerwca 1846r. — zawarto 

porozumienie (Oregon Treaty) 

ustanawiające na 49-tym 

równoleżniku granicę między 

zachodnimi ziemiami USA a 

"Brytyjską Ameryką Północ-

ną”. 

N U M E R  2 7 ,  C Z E R W I E C  2 0 0 9  

  

J O H N  D .  
R O C K E F E L L E R  

2  

N A J B O G A T S Z E  O S O B Y  
W  H I S T O R I I  Ś W I A T A  

4  

N O W Y  L A Y O U T  —  
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O  D W Ó C H  K R O W A C H  6  

G R Y  M I E S I Ą C A  8  

O K L A H O M A  C I T Y  —  
Ć W I C Z Y M Y  

9  

  

  

  

H U M O R  7  

S Ł Ó J  Z  K A M I E N I A M I  
—  A N E G D O T K A  

7  

( S Z E R Y F )  

W S T Ę P N I A K  

W Chinach jak się kogoś nie lubi to życzy mu się „obyś 

żył w ciekawych czasach”. Niestety obecnie na świecie 

mamy bardzo ciekawe czasy — PKB w Japonii spadł  

o 10% i pojawiła się deflacja, w Rosji spadek PKB 

wynosi 10,5%, a deficyt budżetowy 9% PKB, na 

Ukrainie PKB skurczyło się o 20%. By było jeszcze 

„ciekawiej” Północna Korea detonuje bombę jądrową  

i grozi wojną. Tym razem jednak nie będę Was już 

męczył artykułami o kryzysie. W tym wydaniu FT będzie 

m.in. o bogactwie, kamieniach i dwóch krowach :) 

Zapewne większość z nas marzy czasem o tym, by być 

bogatym. By jak Rockefeller kierować wielką firmą i 

zdobywać bajeczną fortunę. Czy można to zrealizować? 

Tak! Już z początkiem czerwca każdy będzie mieć 

szansę zasiąść za sterami Standard Oil, General 

Electric czy Citibanku i prowadzić swoją korporację do 

zwycięstwa! Przynajmniej w naszej Lidze Biznesowej.  

Bazując na systemie z Olimpiady, w konwencji XIX-

wiecznej Ameryki, otwieramy z początkiem czerwca 

pierwszy sezon rozgrywek ligi drużynowej.  

Również od czerwca startuje prestiżowa 

superliga, w której zmierzy się 33 

najlepszych graczy.  Walczyć będą m.in. 

w dwóch nowych miastach, zaprojekto-

wanych przez karlosa i knota. 

Rozgrywki będą bardzo trudne, a 

emocje  zagwarantowane!  

A tymczasem życzę miłej lektury :) 

Zmiany w rankingu 

Po dodaniu ostatniej kolumny w rankingu graczy widać, kto ile punktów zdobył 

lub stracił w ciągu ostatnich 30 dni. Tym samym można zobaczyć, kogo gonimy, 

a kto goni nas :) 

FARMERSI TIMESFARMERSI TIMESFARMERSI TIMESFARMERSI TIMES    

ZPG rządzi? 

W ostatnich miesiącach 

drużyna ZPG rządzi w 

rankingu miesiąca. Skąd 

tyle zwycięstw?  

Przede wszystkim wygry-

wają w Richmond i Little Rock, co po raz 

trzeci z rzędu zapewniło im tytuł ‘Drużyny 

Miesiąca’. 

W maju ZPG rozegrało ponad 130 gier!  

To 3-4 razy więcej niż ich główni rywale. 

Choć drużyna liczy raptem 24 osoby, to jest 

wśród nich grono 7 osób rozgrywających 

ponad 30 drużynówek miesięcznie! 

ROCZNICE 

www.farmersi.pl 

W TYM NUMERZE 
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J O H N  D .  R O C K E F E L L E R  

John Davison Rockefeller John Davison Rockefeller John Davison Rockefeller John Davison Rockefeller (ur. 8 lipca 1839 w Richford w stanie Nowy Jork, zm. 23 

maja 1937 w Ormond Beach w stanie Floryda) - amerykański przedsiębiorca, 

filantrop i fundator Uniwersytetu Chicagowskiego. Obecnie uważany za najbogatszego 

człowieka w historii, którego majątek w chwili śmierci ocenia się (w przeliczeniu na 

dzisiejszą walutę) na 318 mld. dolarów.  

RodziceRodziceRodziceRodzice    

John był drugim dzieckiem z szóstki dzieci Williama Avery Rockefellera (ur. 13 

listopada 1810, zm. 11 maja 1906) i Elizy Davison (ur.12 września 1813, zm 28 

marca 1889). Jego ojciec zwany "Big Bill" był w gruncie rzeczy hochsztaplerem, który 

udając lekarza cudotwórcę, sprzedawał eliksir własnej produkcji rzekomo leczący 

raka. Według genealogów jego korzenie sięgały francuskiego hugenota, który 

wskutek prześladowań jakie dotknęły tę grupę wyznaniową, uciekł w XVI wieku  

z Francji do Niemiec. Matka Johna z kolei była pobożną Baptystką, głęboko moralną 

kobietą, która stała się wzorem dla przyszłego magnata finansowego.  

MłodośćMłodośćMłodośćMłodość    

Pierwsze pieniądze młody John zarobił w wieku 7 lat na sprzedaży kilku indyków, 

które wyprosił od matki jako pisklęta. Było to 50 dolarów, które następnie pożyczył 

sąsiadowi na 7 procent. Po roku dług został spłacony z odsetkami. Wywarło to 

ogromne wrażenie na młodym Rockefellerze. Od tej chwili postanowił, że pieniądze 

będą same na niego pracowały. Zapytany któregoś razu przez kolegę, kim by chciał 

być, bez wahania stwierdził, że chciałby być wart sto tysięcy dolarów. Dlatego po 

ukończeniu liceum w Owego nie rozpoczął studiów, lecz zatrudnił się  

w przedsiębiorstwie "Hewitt and Tuttle" za 15 dolarów miesięcznie, gdzie zaskoczył 

pracodawców swoją pracowitością. Wtedy też obiecał, że część swojej emerytury 

odda na cele dobroczynne. Wstawał co dzień o 6:30 i ślęczał nad księgami 

rachunkowymi z poświęceniem. Dyscyplina, porządek i ścisłe zbilansowanie 

wszystkich "Winien" i "Ma" stało się kodeksem jego życia, i to do tego stopnia, że  

w prowadzonym od dzieciństwa rejestrze własnych wydatków, znajdujemy kronikę 

jego narzeczeństwa: 50 centów tygodniowo na kwiaty dla narzeczonej, 1,75 dolara – 

wynajęcie powozu na wycieczkę wzdłuż Rocky River, itp.  

BiznesBiznesBiznesBiznes    

Zarobione pieniądze przeznaczył na założenie własnego interesu, najpierw na firmę, 

zajmującą się handlem zbożem, a po wybuchu "gorączki naftowej" w Cleveland był to 

już znany światu Standard Oil. Dzięki wyjątkowej skrupulatności przy zawieraniu 

transakcji i nieomylnym przeświadczeniu, że firma musi się rozwijać, szybko stworzył 

nowy typ spółki – towarzystwo holdingowe, które z początku łączyło się, a później już 

wchłaniało rafinerie, koleje, banki, wszystko to co ułatwiało opanowanie rynku 

naftowego. Dzięki formule trustu omijał przepisy uniemożliwiające działanie w więcej 

niż jednym stanie.  

Efektem tego było to, że w 1880r. Rockefeller przerabiał 95% ropy naftowej 

produkowanej w Stanach Zjednoczonych. Nigdy jeszcze w historii Nowego Świata, 

żadne przedsiębiorstwo nie zawładnęło rynkiem tak dokładnie. Standard Oil był 

niewątpliwie najpotężniejszą organizacją w państwie (monopolem), a za granicą 

najbardziej widocznym symbolem rosnącej potęgi amerykańskiej. 

W 1913r. Rockeffeller został 
najbogatszą osobą na świecie. Dziś, 
po uwzględnieniu inflacji, ciągle jest 
on najbogatszą osobą współczesnego 
świata.  

John D. Rockefeller w 1885 roku  

„Konkurowanie to grzech.”„Konkurowanie to grzech.”„Konkurowanie to grzech.”„Konkurowanie to grzech.”    

(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)    

„Jeśli twoim jedynym celem jest „Jeśli twoim jedynym celem jest „Jeśli twoim jedynym celem jest „Jeśli twoim jedynym celem jest 
bycie bogatym, to nigdy nim nie bycie bogatym, to nigdy nim nie bycie bogatym, to nigdy nim nie bycie bogatym, to nigdy nim nie 

zostaniesz.”zostaniesz.”zostaniesz.”zostaniesz.”    

(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)    
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W momencie gdy majątek Johna D. Rockefellera był już jednym z największych  

w USA, on sam jadł lunch za 30 centów, pił tylko wodę mineralną i ciągle pracował od 

rana do nocy, nieustannie odwiedzał liczne oddziały firmy, nadzorując wszystko, 

dopadając znienacka młodych księgowych, kontrolując księgi i zapisując w notesie co 

jakiś czas swoje nowe pomysły. Znana jest historia, gdy Rockefeller prowadził 

inspekcję w jednym z zakładów, gdzie rozlewano naftę do blaszanych kanistrów.  

Od jednego z pracowników dowiedział się, że do zalutowania jednego kanistra używa 

się 40 kropel cyny. Kazał więc spróbować z 38 kroplami, niestety, pojawiały się 

wycieki. W takiej sytuacji zdecydował by użyć 39 kropel cyny, które okazały się 

wystarczające, żaden kanister nie przeciekał. Od tej pory owe 39 kropel stały się 

normą w zakładach Standard Oil. Sam pomysłodawca zagadnięty po latach stwierdzał 

z uśmiechem: Zaoszczędziliśmy fortunę, naprawdę fortunę. 

Jednak sposób w jaki pozbył się wszelkiej konkurencji, ogromny majątek jaki zdobył  

i przede wszystkim wynalezienie przezeń prawno-organizacyjnego tworu – trustu, było 

powodami nienawiści opinii publicznej. Dziesiątki procesów sądowych, setki 

najróżniejszych kontroli w jego zakładach i przede wszystkim negatywny obraz firmy  

w oczach zwykłych obywateli, zmusił króla ropy naftowej do stosownej reakcji. 

FilantropiaFilantropiaFilantropiaFilantropia    

Odpowiedzią okazała się filantropia i to na skalę jakiej świat jeszcze nie widział. 

Najpierw stał się hojnym sponsorem Uniwersytetu w Chicago (45 mln dolarów), za co 

wdzięczny rektor uczelni w rankingu wybitnych postaci historycznych dał mu 

pierwszeństwo przed Szekspirem, Homerem i Dantem. Następnie powołał do życia 

Instytut Badań Medycznych i Radę Edukacyjną, która otworzyła serie szkół  

w najbiedniejszych dzielnicach. Na końcu stworzył Fundację Rockefellera, która była 

największą organizacją filantropijną na świecie (oddał w jej posiadanie ponad 250 

mln dolarów). Gdy do tego wszystkiego dodamy jeszcze Ivy’ego Lee, mistrza  

w kreowaniu wizerunku, który był autorem takich pomysłów jak choćby rozdawanie 

monet przechodniom, wizerunek magnata finansowego i zarazem jego Standard Oil  

w stosunkowo niedługim czasie poprawił się nad wyraz. 

Potęga Rockefellera tkwiła nie w nowatorstwie, lecz w organizacji i genialnym 

budowaniu systemów władzy, o których mówił, że polegają na zjednoczeniu  

i koncentracji. Jego siłą była umiejętność poruszenia właściwego trybiku we 

właściwym miejscu machiny gospodarczej, zawarcie odpowiedniego sojuszu, 

pozyskanie wahającego się przeciwnika czy wykupienie w najkorzystniejszym 

momencie genialnego wynalazku. Ucieleśnienie "amerykańskiego snu" - od pucybuta 

do milionera; twórca Standard Oil, z którego powstało m.in. 5 największych dziś firm 

naftowych na świecie, zmarł w wieku 97 lat. 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller 

15 maja 1911 roku Sąd NajwyŜszy 
Stanów Zjednoczonych wydał wyrok 
w sprawie Standard Oil Company of 
New Jersey vs. United States, w 
którym jednogłośnie stwierdził, Ŝe 
monopol naftowy Johna Rockefellera 
jest niezgodny z obowiązującym 
ustawodawstwem. Efektem decyzji 
sędziów był podział Standard Oil 
(logo powyŜej) na 34 niezaleŜne od 
siebie firmy.  

Mimo podziału monopolu 
Rockefeller wzbogacił się 
dwukrotnie! Jego akcje stały się 
więcej warte, gdy zostały "rozbite" 
na kilkadziesiąt spółek. Jedną z nich 
było Standard Oil of Indiana, zwane 
później Amoco (logo poniŜej). 

„Dobroczynność jest szkodliwa, „Dobroczynność jest szkodliwa, „Dobroczynność jest szkodliwa, „Dobroczynność jest szkodliwa,     
z wyjątkiem gdy pozwala odbiorcy z wyjątkiem gdy pozwala odbiorcy z wyjątkiem gdy pozwala odbiorcy z wyjątkiem gdy pozwala odbiorcy 

usamodzielnić się.”usamodzielnić się.”usamodzielnić się.”usamodzielnić się.”    

(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)    

„Jeśli chcesz osiągnąć sukces, „Jeśli chcesz osiągnąć sukces, „Jeśli chcesz osiągnąć sukces, „Jeśli chcesz osiągnąć sukces, 
powinieneś podążać nowymi powinieneś podążać nowymi powinieneś podążać nowymi powinieneś podążać nowymi 

ścieżkami...”ścieżkami...”ścieżkami...”ścieżkami...”    

(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)(John D. Rockefeller)    

J O H N  D .  R O C K E F E L L E R  ( C . D . )  

Aż poleje się krew (There will be blood)Aż poleje się krew (There will be blood)Aż poleje się krew (There will be blood)Aż poleje się krew (There will be blood)    

Przełom XIX i XX wieku. Początki gorączki, tym 

razem "czarnego złota". Daniel Plainview wraz z 

przybranym synem budują od podstaw swe naftowe 

imperium. Jednak w drodze na szczyt muszą 

pokonać liczne przeciwności. “Aż poleje się krew” 

to świetny film z 2007 roku. Polecamy! 
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1.1.1.1. Imię:Imię:Imię:Imię: John D. Rockefeller 

• największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku: 74 lat 

• żył lat:żył lat:żył lat:żył lat: 97 (umarł 23 maja 1937) 

• majątek:majątek:majątek:majątek: 330 miliardów USD (wartość obecna) 

• oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek: $1 miliard (wrzesień 29 1916) 
US$900.0 milionów (1913) 

• kraj:kraj:kraj:kraj: USA 

• źródło bogactwa: źródło bogactwa: źródło bogactwa: źródło bogactwa: Standard Oil    

• inne inne inne inne osiągnięcia:osiągnięcia:osiągnięcia:osiągnięcia: pierwszy dolarowy miliarder, Fundacja 
Rockefellera (założona w 1913r.) 

 
2.2.2.2. Imię:Imię:Imię:Imię: Andrew Carnegie 

• największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku: 68 lat 

• żył lat:żył lat:żył lat:żył lat: 83 (umarł 11 sierpnia 1919) 

• majątek:majątek:majątek:majątek: 309 miliardów USD 

• oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek: 480 milionów USD (1901) 

• kraj pochodzenia:kraj pochodzenia:kraj pochodzenia:kraj pochodzenia: Szkocja 

• źródło bogactwa:źródło bogactwa:źródło bogactwa:źródło bogactwa: U.S. Steel 

• osiągnięcia:osiągnięcia:osiągnięcia:osiągnięcia: założył Carnegie Mellon University oraz The 
Carnegie Museums of Pittsburgh 

 
3.3.3.3. Imię:Imię:Imię:Imię: Car Mikołaj II Romanov 

• największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku: 50 lat 

• żył lat:żył lat:żył lat:żył lat: 50 (umarł 17 lipca 1918) 

• majątek:majątek:majątek:majątek: 291 miliardów USD 

• oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek: 1,3 miliarda USD (1916) 

• kraj pochodzenia:kraj pochodzenia:kraj pochodzenia:kraj pochodzenia: Rosja 

• źródło bogactwa:źródło bogactwa:źródło bogactwa:źródło bogactwa:  monarchia absolutna w Imperium 
Rosyjskim 

 
4.4.4.4. Imię:Imię:Imię:Imię: William Henry Vanderbilt 

• największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku:największy dochód w wieku: 64 lat 

• żył lat:żył lat:żył lat:żył lat: 64 (umarł 8 grudnia 1885) 

• majątek:majątek:majątek:majątek: 240 miliardów USD 

• oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek:oryginalny majątek: 194 milionów USD (1885) 

• kraj:kraj:kraj:kraj: USA 

• źródło bogactwa:źródło bogactwa:źródło bogactwa:źródło bogactwa: Chicago, Burlington and Quincy Railroad 
oraz inne spółki kolejowe. 

 
Więcej: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_historical_figures 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wealthy_historical_figures_2008 
 
Wśród 10 najbogatszych osób jest jeszcze trzech Amerykanów. Na miejscu 
szóstym przedsiębiorca i finansista Andrew Mellion (sekretarz skarbu w latach 
1921-32 — częściowo dzięki niemu Wielka Depresja była naprawdę wielka).  
Na miejscu siódmym Henry Ford, który jako pierwszy masowo produkował 
samochody (prawie 500 tys w 1916r! W roku 1818 połowa wszystkich 
samochodów w USA to były czarne ‘modele T’). Zaś na miejscu dziesiątym 
znalazł się Cornelius Vanderbilt (ojciec Williama z pozycji 4), który w połowie XIX 
wieku zbudował „imperium kolejowe”. 

N A J B O G A T S Z E  O S O B Y  W  H I S T O R I I  Ś W I A T A  
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„Moja opinia na temat nowego wyglądu strony może być „Moja opinia na temat nowego wyglądu strony może być „Moja opinia na temat nowego wyglądu strony może być „Moja opinia na temat nowego wyglądu strony może być 
bardzo podobna do większości. Osobiście bardzo miłą bardzo podobna do większości. Osobiście bardzo miłą bardzo podobna do większości. Osobiście bardzo miłą bardzo podobna do większości. Osobiście bardzo miłą 

zmianą w serwisie jest zmniejszenie przejść przez stronę zmianą w serwisie jest zmniejszenie przejść przez stronę zmianą w serwisie jest zmniejszenie przejść przez stronę zmianą w serwisie jest zmniejszenie przejść przez stronę 
główną. A w temacie strony głównej to bardzo dobrym główną. A w temacie strony głównej to bardzo dobrym główną. A w temacie strony głównej to bardzo dobrym główną. A w temacie strony głównej to bardzo dobrym 
pomysłem było poprawienie wykorzystania góry strony pomysłem było poprawienie wykorzystania góry strony pomysłem było poprawienie wykorzystania góry strony pomysłem było poprawienie wykorzystania góry strony 
(podział obok siebie aktualnych gier i podstawowych (podział obok siebie aktualnych gier i podstawowych (podział obok siebie aktualnych gier i podstawowych (podział obok siebie aktualnych gier i podstawowych 

informacji ze statystyk i najczęściej używanych linków).”informacji ze statystyk i najczęściej używanych linków).”informacji ze statystyk i najczęściej używanych linków).”informacji ze statystyk i najczęściej używanych linków).”    

(mm)(mm)(mm)(mm)    

N O W Y  L A Y O U T  —  O P I N I E  G R A C Z Y   

W maju zmieniliśmy layout strony głównej. Zrobiła się ona trochę ‘lżejsza’ i zdecydowaW maju zmieniliśmy layout strony głównej. Zrobiła się ona trochę ‘lżejsza’ i zdecydowaW maju zmieniliśmy layout strony głównej. Zrobiła się ona trochę ‘lżejsza’ i zdecydowaW maju zmieniliśmy layout strony głównej. Zrobiła się ona trochę ‘lżejsza’ i zdecydowa----

nie krótsza. Cieszymy się, że zmiany przypadły Wam do gustu :)nie krótsza. Cieszymy się, że zmiany przypadły Wam do gustu :)nie krótsza. Cieszymy się, że zmiany przypadły Wam do gustu :)nie krótsza. Cieszymy się, że zmiany przypadły Wam do gustu :)    

Latem może dokonamy też małego redesignu serwisu. Jeszcze żeby tylko serwer Latem może dokonamy też małego redesignu serwisu. Jeszcze żeby tylko serwer Latem może dokonamy też małego redesignu serwisu. Jeszcze żeby tylko serwer Latem może dokonamy też małego redesignu serwisu. Jeszcze żeby tylko serwer 

działał szybciej..działał szybciej..działał szybciej..działał szybciej..    

W nowym układzie strony pojawiło 
się więcej okienek przewijanych i 
strona inaczej wygląda dla osoby z 
zewnątrz, a inaczej dla gracza 
zalogowanego. 

„Tylko w pierwszym momencie „Tylko w pierwszym momencie „Tylko w pierwszym momencie „Tylko w pierwszym momencie 
nowy układ strony mi nowy układ strony mi nowy układ strony mi nowy układ strony mi 

przeszkadzał, ale szybko się da przeszkadzał, ale szybko się da przeszkadzał, ale szybko się da przeszkadzał, ale szybko się da 
przyzwyczaić. Bardzo pomocna przyzwyczaić. Bardzo pomocna przyzwyczaić. Bardzo pomocna przyzwyczaić. Bardzo pomocna 
jest funkcja przewijania, ogólnie jest funkcja przewijania, ogólnie jest funkcja przewijania, ogólnie jest funkcja przewijania, ogólnie 

zmiana na tak :)” zmiana na tak :)” zmiana na tak :)” zmiana na tak :)”     

(przemko)(przemko)(przemko)(przemko)    

S P O T K A N I E  O F F L I N E  —  3 0  M A J A   

Po raz kolejny spotkaliśmy się w pubie na warszawskiej Starówce. I ponownie Po raz kolejny spotkaliśmy się w pubie na warszawskiej Starówce. I ponownie Po raz kolejny spotkaliśmy się w pubie na warszawskiej Starówce. I ponownie Po raz kolejny spotkaliśmy się w pubie na warszawskiej Starówce. I ponownie 

rozmawialiśmy o Farmersach i graliśmy w Banga :)rozmawialiśmy o Farmersach i graliśmy w Banga :)rozmawialiśmy o Farmersach i graliśmy w Banga :)rozmawialiśmy o Farmersach i graliśmy w Banga :)    
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O  D W Ó C H  K R O W A C H   

W Chinach rok 2009 jest rokiem krowy. Te miłe zwierzęta są dość popularnie 

wykorzystywane do ilustracji pewnych schematów. Ostatnio na lamach Farmersi 

Times przedstawiliśmy wam historyjki o dwóch krowach, ilustrujące mechanizm 

kryzysu finansowego. Tym razem krówki posłużą do przedstawienia kultur biznesu  

w różnych krajach. Na pewno wszyscy znacie angielski, więc nie będę tłumaczył.  

 ( S Z E R Y F )  

SOCIALISM: 

You have 2 cows and you give one to your 

neighbour. 

 

COMMUNISM: 

You have 2 cows. The Government takes both 

and gives you some milk. 

 

FASCISM: 

You have 2 cows, the Government takes both 

and sells you some milk. 

 

NAZISM: 

You have 2 cows. 

The Government takes both and shoots you. 

 

BUREAUCRATISM: 

You have 2 cows, the Government takes both, 

shoots one, milks the other and throws the 

milk away… 

 

TRADITIONAL CORPORATION  

You have two cows. You sell one and buy  

a bull. Your herd multiplies and the economy 

grows. You sell them and retire on the income.  

 

AN AMERICAN CORPORATION  

You have two cows. You sell one and force the 

other to produce the milk of four cows.  

You are surprised when the cow drops dead.  

 

A FRENCH CORPORATION  

You have two cows. You go on strike because 

you want 3 cows.  

 

A JAPANESE CORPORATION  

You have two cows. You redesign them so 

they are one-tenth the size of an ordinary cow 

and produce twenty times the milk. You then 

create clever cow cartoon images called 

'Cowkimon' and market them worldwide.  

 

A GERMAN CORPORATION  

You have two cows. You re-engineer them so 

they live for 100 years, eat once a month, and 

milk themselves.  

 

A BRITISH CORPORATION  

You have two cows. Both are mad.  

 

AN ITALIAN CORPORATION  

You have two cows, but you don't know where 

they are. You break for lunch..  

 

A SWISS CORPORATION  

You have 5,000 cows and none of which 

belong to you. You charge others for storing 

them.  

 

A CHINESE CORPORATION  

You have two cows. You have 300 people 

milking them.. You claim full employment and 

high bovine productivity. You have the 

newsman who reported on the numbers 

arrested.  

 

AN INDIAN CORPORATION  

You have two cows. You worship them.  

 

A RUSSIAN CORPORATION: 

You have two cows. You count them and learn 

you have five cows. You count them again and 

learn you have 42 cows. You count them 

again and learn you have 2 cows. You stop 

counting cows and open another bottle of 

vodka. 

 

A SINGAPOREAN CORPORATION  

You have two cows.  

One cow-peh and one cow-bu. 

REKLAMA 

www.oklejgo.pl 

R E D A G U J  Z  N A M I !  

Chcesz nam pomóc w redagowaniu 

Farmersi Times? Masz pomysł na 

ciekawy artykuł? Chcesz się podzielić 

z innymi swoimi doświadczeniami? 

Napisz do nas na  adres: 

ftimes@farmersi.pl i pomóŜ nam 

tworzyć Farmersi Times! 
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H U M O R  

Jak amerykański manager reaguje na 

kryzys finansowy?  

— Rezygnuje z bonusu 

Jak japoński manager reaguje na 

kryzys?  

— Popełnia sepuku.  

A jak rosyjski manager reaguje na 

kryzys?  

— Jak wiadomo Rosja łączy kulturę  

wschodu i zachodu — manager 

rezygnuje z sepuku... 

*** 

Szef na spotkaniu sylwestrowym do 

kolektywu zakładowego:  

— Kryzys, moi drodzy, wszędzie plajty, 

bankructwa i komornictwo zębate się 

panoszy... A u nas, moi drodzy, pensje  

w mijającym roku były wyższe aż o 50%! 

Tak, tak — 50%...  

— w stosunku do którego roku, 

dyrektorze nasz najmilejszy??  

—...w stosunku do nadchodzącego, 

kochani... 

Noworuski po powrocie z wycieczki po 

Stanach dzieli się wrażeniami  

z kolegami: „Przereklamowane -  

w stosunku do naszej Moskwy, wszędzie 

bieda i nawet waluty własnej nie mają, 

tylko nasze baksy.” 

*** 

Dwaj blondyni pracowali ciężko przed 

ratuszem. Jeden kopał w ziemi spore 

dołki, a drugi szedł za nim i dokładnie je 

zasypywał.  

Pewien przechodzień, zaintrygowany ich 

pracą, nie mogąc pojąć jej sensu, 

zapytał:  

— Przepraszam, ze przeszkadzam, ale 

po co pan kopie te dołki, a pański 

przyjaciel zakopuje dopiero co 

wykopane?  

— Bo, widzi pan, zwykle pracujemy we 

trójkę — odpowiedział blondyn — ale 

kolega, który sadził drzewka, dzisiaj 

zachorował. 

Pewnie wielu z was słyszało tą historyjkę. Pewnie wielu z was słyszało tą historyjkę. Pewnie wielu z was słyszało tą historyjkę. Pewnie wielu z was słyszało tą historyjkę. 

Ale jest wartościowa, więc dobrze, Ale jest wartościowa, więc dobrze, Ale jest wartościowa, więc dobrze, Ale jest wartościowa, więc dobrze,     

by każdy ją poznał.by każdy ją poznał.by każdy ją poznał.by każdy ją poznał.    

Pewnego dnia wykładowca przynosi na 

zajęcia pusty tajemniczy słoik. Kładzie 

go na biurku. Pyta studentów : 

 -Czy w tym momencie słoik jest pusty? 

Bez zawahania odpowiadają, że tak.  

W końcu wkłada do niego duże kamienie 

do pełna. Pyta studentów: 

-Czy w tym momencie słoik jest pełny? 

Studenci na to, że tak. Po czym 

wykładowca wkłada do słoika kolejne 

kamienie, tym razem mniejsze. Znów 

pyta swych studentów: 

-Czy teraz słoik jest pełny. Studenci po 

chwili zawahania mówią, że teraz jest 

pełny. Wykładowca sięga po piasek  

i wsypuje do pełna do słoika: 

-Czy w tym momencie słoik jest pełny? 

Studenci kolejny raz odpowiadają 

twierdząco. Wykładowca uśmiecha się. 

Po czym tłumaczy: 

-Widzicie.... Ten słoik to życie każdego  

z Was, te największe kamienie są 

najważniejsze, to miłość, przyjaźń, 

rodzina. Te mniejsze to praca, 

wykształcenie, dom. Piasek to cała 

reszta. Ten słoik musimy należycie 

zapełnić. Nie możemy zacząć od piasku, 

bo wtedy nie starczy miejsca na 

najważniejsze... 

 Po wykładzie do profesora podchodzi 

student i pyta: 

- Czy teraz słoik jest pełny? 

 -Tak, w tym momencie tak- odpowiada. 

Po tym student wlewa do słoika piwo  

i mówi: 

-Żeby nigdy w życiu nie zabrakło nam 

piwa. 

S Ł Ó J  Z  K A M I E N I A M I  —  A N E G D O T K A  

„Poza kilkoma pęknięciami w 
fundamentach, to bardzo solidna 
konstrukcja...” 

„Uwaga! Jeśli jesteś kapitanem 
statku, jego właścicielem lub 
producentem, to jesteśmy tu po to, by 
cię uratować...” 
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Czy gra w Richmond może być ekscytująca? Jasne!Czy gra w Richmond może być ekscytująca? Jasne!Czy gra w Richmond może być ekscytująca? Jasne!Czy gra w Richmond może być ekscytująca? Jasne!    

Na pewno nie zabrakło emocji uczestnikom gry 1832_Richmond_1072a przed 

ostatnim przeliczeniem. Celem gry była maksymalizacja majątku. Praktycznie przez 

całą rozgrywkę był remis, a w przedostatnim przeliczeniu majątki obu drużyn były 

równe co do dolara! 

Ostatecznie niewielką przewagą wygrała drużyna, której udało się obniżyć cenę 

bawełny, zmuszając przeciwników do jej eksportu. A jak wiadomo transport do 

Liverpoolu (rynek eksportowy Richmond) jest dość kosztowny, co przeważyło szalę 

zwycięstwa.  

By sprawdzić kto, wygrał kliknij na poniższy link: 

http://farmersi.pl/user.php?id_gra=262979&id=6&id_sz=1&gracz=63222 

G R A  M I E S I Ą C A  —  R I C H M O N D  

R E D A G U J  Z  N A M I !  

Chcesz nam pomóc w redagowaniu 

Farmersi Times? Masz pomysł na 

ciekawy artykuł? Chcesz się 

podzielić z innymi swoimi 

doświadczeniami? 

Napisz do nas na  adres 

ftimes@farmersi.pl i pomóŜ nam 

tworzyć Farmersi Times! 

G R A  M I E S I Ą C A  —  D E A D W O O D  

----280 PD! To wynik ZPG w rozgrywce w Deadwood. W ciągu pierwszych 4 przeliczeń 280 PD! To wynik ZPG w rozgrywce w Deadwood. W ciągu pierwszych 4 przeliczeń 280 PD! To wynik ZPG w rozgrywce w Deadwood. W ciągu pierwszych 4 przeliczeń 280 PD! To wynik ZPG w rozgrywce w Deadwood. W ciągu pierwszych 4 przeliczeń 

zbankrutowało 10 z 12 graczy!zbankrutowało 10 z 12 graczy!zbankrutowało 10 z 12 graczy!zbankrutowało 10 z 12 graczy!    

Zwycięstwo Klubowi Farmera 

zapewniła strategia realizowana 

przez farmerkę iwik — niemal do 

samego końca gry nie miała 

żadnych ziem, lecz sukcesywnie 

skupowała wszystkie nierucho-

mości i polowała na bizony.  

 

 

W tej grze odsetki wynosiły 50%. Gracze, choć wszyscy doświadczeni, w większości 

popełnili klasyczny błąd — przeinwestowali na początku gry! 

Link do gry: http://farmersi.pl/user.php?id_gra=267129&id=6&id_sz=1&gracz=32700 

zagadka 

Którą kulkę sznurka dostanie Którą kulkę sznurka dostanie Którą kulkę sznurka dostanie Którą kulkę sznurka dostanie 

kot w spichlerzu?kot w spichlerzu?kot w spichlerzu?kot w spichlerzu?    

 

Mamy 12 kulek sznurka  

z przedniej farmerskiej wełny ze 

śnieżno białych owieczek. 

Wszystkie są takie same, no 

może jednak nie wszystkie. 1 z 

nich jest wadliwa i ma inną 

masę niż pozostałe. Mając do 

dyspozycji wagę szalkową 

sprawdź, która z nich jest 

wadliwa przy pomocy 3 ważeń. 

Czy jest ona cięższa czy lżejsza 

od pozostałych? 

Oczywiście kot otrzyma tą 

wadliwą kulkę, tylko która to 

jest?? 

(knot) 
 

Rozwiązanie, czyli algorytm 

ważenia, wyślij jako PW do 

szeryfa — pierwsza osoba, która 

prześle prawidłową odpowiedź, 

otrzyma 5 cegiełek (a wkrótce 

cegiełki będą w cenie). 
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Od 1 czerwca w rozgrywkach superligii dostępne jest nowe miasto Od 1 czerwca w rozgrywkach superligii dostępne jest nowe miasto Od 1 czerwca w rozgrywkach superligii dostępne jest nowe miasto Od 1 czerwca w rozgrywkach superligii dostępne jest nowe miasto ————    Oklahoma City. Oklahoma City. Oklahoma City. Oklahoma City. 

Nie ma innego miasta na świecie o takiej historii Nie ma innego miasta na świecie o takiej historii Nie ma innego miasta na świecie o takiej historii Nie ma innego miasta na świecie o takiej historii ————    powstało ono raptem w ciągu powstało ono raptem w ciągu powstało ono raptem w ciągu powstało ono raptem w ciągu 

jednej doby: tam gdzie z rana było pustkowie, wieczorem stało miasto o populacji jednej doby: tam gdzie z rana było pustkowie, wieczorem stało miasto o populacji jednej doby: tam gdzie z rana było pustkowie, wieczorem stało miasto o populacji jednej doby: tam gdzie z rana było pustkowie, wieczorem stało miasto o populacji     

10 tys! Tą niezwykłą historię opisaliśmy już w siódmym numerze 10 tys! Tą niezwykłą historię opisaliśmy już w siódmym numerze 10 tys! Tą niezwykłą historię opisaliśmy już w siódmym numerze 10 tys! Tą niezwykłą historię opisaliśmy już w siódmym numerze Farmersi TimesFarmersi TimesFarmersi TimesFarmersi Times. . . . 

Warto jednak ją sobie przypomnieć, a przy okazji poćwiczyć angielski. Przedstawiamy Warto jednak ją sobie przypomnieć, a przy okazji poćwiczyć angielski. Przedstawiamy Warto jednak ją sobie przypomnieć, a przy okazji poćwiczyć angielski. Przedstawiamy Warto jednak ją sobie przypomnieć, a przy okazji poćwiczyć angielski. Przedstawiamy 

fragment naocznej relacji reportera fragment naocznej relacji reportera fragment naocznej relacji reportera fragment naocznej relacji reportera Harper’s WeeklyHarper’s WeeklyHarper’s WeeklyHarper’s Weekly, opublikowanej w tym tygodniku , opublikowanej w tym tygodniku , opublikowanej w tym tygodniku , opublikowanej w tym tygodniku 

18 maja 1889 roku..18 maja 1889 roku..18 maja 1889 roku..18 maja 1889 roku..    

In some respects the recent 

settlement of Oklahoma was the 

most remarkable thing of the 

present century. Unlike Rome, 

the city of Guthrie was built in a 

day. To be strictly accurate in the 

matter, it might be said that it 

was built in an afternoon. At 

twelve o'clock on Monday, April 

22d, the resident population of 

Guthrie was nothing; before sundown it was at least ten thousand. In that time streets 

had been laid out, town lots staked off, and steps taken toward the formation of  

a municipal government. At twilight the camp-fires of ten thousand people gleamed 

on the grassy slopes of the Cimarron Valley, where, the night before, the coyote, the 

gray wolf, and the deer had roamed undisturbed.  

Never before in the history of the West has so large a number of people been 

concentrated in one place in so short a time. To the conservative Eastern man, who is 

wont to see cities grow by decades, the settlement of Guthrie was magical beyond 

belief; to the quick-acting resident of the West, it was merely a particularly lively town-

site speculation. 

The preparations for the settlement of Oklahoma had been complete, even to the 

slightest detail, for weeks before the opening day. The Santa Fe Railway, which runs 

through Oklahoma north and south, was prepared to take any number of people from 

its handsome station at Arkansas City, Kansas, and to deposit them in almost any 

part of Oklahoma as soon as the law allowed; thousands of covered wagons were 

gathered in camps on all sides of the new Territory waiting for the embargo to be 

lifted. In its picturesque aspects the rush across the border at noon on the opening 

day must go down in history as one of the most noteworthy events of Western 

civilization. At the time fixed, thousands of hungry home-seekers, who had gathered 

from all parts of the country, and particularly from Kansas and Missouri, were 

arranged in line along the border, ready to lash their horses into furious speed in the 

race for fertile spots in the beautiful land before them. The day was one of perfect 

peace. Overhead the sun shown down from a sky as fair and blue as the cloudless 

heights of Colorado. The whole expanse of space from zenith to horizon was spotless 

in its blue purity. The clear spring air, through which the rolling green billows of the 

promised land could be seen with unusual distinctness for many miles, was as sweet 

and fresh as the balmy atmosphere of June among New Hampshire's hills. 

Pełna relacja: http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/landrush.htm 

O K L A H O M A  C I T Y  —  Ć W I C Z Y M Y  A N G I E L S K I  

pierwszy urząd pocztowy w 
Oklahoma City 

pierwszy bank 

miasto w dniu załoŜenia 


