Badania wykazały, że 15 minut śmiechu wydłuża życie o 1 dzień.
Św. Jan XXIII, Papież dobroci i uśmiechu. [ https://www.youtube.com/watch?v=_OERv5hjldc ]
Apoftegmaty Ojców Pustyni. [ http://ojcowie.ps-po.pl/ https://youtu.be/Ep_HEhu4X1Y ]
video: [ https://www.youtube.com/playlist?list=PL19zCYWowYWdjj2_ZWn2RNER6yqfa7hq6 ]

Bracia, którzy mieli swe cele u najdalszych granic pustyni Sketis, znaleźli w pobliżu ogrodzenia
koszyk, a w nim kwilące dziecko o czarnej skórze. Zostało ono prawdopodobnie porzucone przez
karawanę Etiopów. Bracia starali się na wszelkie sposoby nakarmić i wychować dziecko, wzruszeni
w swych sercach tym nieprzewidzianym darem niebios. Wszystko wydawało się wychodzić na
dobre, gdy pewnego dnia jeden z nich powiedział: Bracia, trzeba koniecznie, aby przynajmniej
jeden z nas szybko nauczył się j. Etiopów. Ależ dlaczego? Zapytali zdumieni bracia. Bo już
niedługo dziecko zacznie mówić. A nikt z nas nie zna jego języka.

Pewien przeor zapytał starca: Abba, jaka powinna być Homilia?

Powinna mieć dobry początek i

dobre zakończenie. A ty staraj się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie.

Mamusiu,

Pani mnie wyróżniła. Powiedziała, że cała klasa to osły, a ja największy.

Pewien rolnik chciał przewieźć przez rzekę na targ wilka, kozę i główkę kapusty. Niestety, w jego
łódeczce mieści się tylko on i jedna z tych rzeczy: albo wilk, albo koza, albo głowa kapusty. Wilk,
jeśli się go zostawi razem z kozą, to ją zje, z kolei, jeśli zostawi się kozę i kapustę na jednym
brzegu, to koza zje kapustę. Rolnikowi jednak udało się dotrzeć na targ bez ubytku inwentarza. W
jaki sposób tego dokonał ? (na początku zabrał kozę na drugi brzeg, wrócił sam, zabrał wilka na drugi brzeg po czym wziął kozę z
powrotem na pierwszy brzeg, wziął kapustę i zabrał na drugi brzeg po czym wrócił bo kozę).

Nauczycielka spotyka swojego dawnego ucznia: Co porabiasz Adasiu?
A wie pani, chemię wykładam. Naprawdę?! A gdzie?! Na regały w markecie.
Co dostałeś na gwiazdkę? Trąbkę. To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie dziesięć
złotych. W jaki sposób? Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Jaś mówi do taty: Tato, kup mi rowerek! Syneczku, poczekaj, niedługo będziesz jeździć na
motorowerku. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi motorowerek. Motorowerki są da wieśniaków,
poczekaj kupimy skuterek. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi skuterek. Za dwa latka dostaniesz
motocykl. Minęło trochę czasu. Za rok będziesz już mógł prowadzić samochód? Prawdziwą brykę!
Jasne, tato. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi auto? Jasiu po co ci auto, jak ty nawet na rowerku
jeździć nie umiesz. Modlił się przed św. Antonim: Jak jo do jutra nie nojda roboty, to cię na
rozwalem. Kościelny się przeląkł, leci do farorza i prawi: Panie farorzu, źle! Był w kościele
człowiek, przigrażowoł pięściami św. Antonimu, że jak do jutra roboty nie nojdzie, to go na ty
nejdrobniejsze kęsy rozwali! A, to trzeba tymu zaradzić. Weź oto te małom figurkę św. Antonigo,
postów ją na tym samym miejscu, a te wielkom figurę przynieś tu. Jak te małom rozwali, to nie
bydzie przeca tako szkoda. Kościelny poszeł po te wielkom figurę, przyniósł jom na farę, ale o tej
małej zapomnioł i tak zaroz rano niesie te małom figurę do kościoła, ale ledwie postawił ją na
miejscu, już przichodzi hawirz. Kościelny nie chcioł, aby go widzioł, toż skrył się za ołtorz. Francek
przichodzi bliży, widzi małom figurę i woło: Hej, bajtlik, a kaj som fater? A poszli po robota.

Po co mi gitara bez strun? Naprzód pokoż co umiesz. Jak się nauczysz grać, to ci i struny kupię.
Nauczyciel pyta: Gdzie leży Kuba? Na to Michał: Kuba leży w domu, bo ma grypę.
Hrabia: Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie. Ale przecież pada deszcz. To weź parasol.
Moja świnia mówi po francusku? Właściciel pyta: "Parlez-vous français?", a świnia: oui (łi
Synek poszedł do piekarni a woło: Dejcie mi dwie żymły a jedno bułka! Przecież to je to samo;
mówi piekarz. Ale gdzie tam! Żymła je żymłóm a bułka je bułką. Piekarz mu sprzedał, ale jak
synek już miał wyjść ze sklepu, mówi mu jeszcze raz: No powiedz mi, czemu to nie je to samo? No
bo widzą, te dwie żymły są dla babki, a ta bułka je dla ciotki, a ona je ze Sosnowca.

Gazda siedzi w chałupie i słyszy, jak ktoś za oknem woła: Gazdo, potrzebujecie drewno?
Nie potrzebuje. Rano gazda wychodzi przed dom: No a gdzie sie podziało moje drewno.

Żali się baba: Robiłam garnek na głowie ślubnego?

I żałujecie? Jak mam nie żałować, kie

garnek był piękny, rabczański i na jarmarku kosztował mnie całą 1000 zł.

Idzie baca do sklepu mięsnego i pyta: Czy jest kiełbasa? Jest. Beskidzka. Bez czego?
Idzie turysta drogą, spotyka go baca jadący furmanką. Turysta pyta: Baco daleko do
Zakopanego? E panoczku będzie z pięć km. A mogę się z wami zabrać? Ano wsiadajcie mówi Baca.
Po około półtorej godzinie turysta pyta: Baco daleko jeszcze? e teraz będzie ze dwadzieścia, bo ja
jadę do Nowego Targu.

Idą Antek i Franek przez las. Zobaczyli kamień, a na nim napis: Jeśli macie serce, to mnie
obróćcie. Nasapali się więc porządnie, a zaś na drugiej stronie było napisane: "Piknie wam
dziękuję, bo mi się bok odleżał".

Rozmawiają gaździny o swoich dzieciach. Jedna z nich się chwali: A mój Jasiek to teraz studiuje
w takim uniwersytecie, co to się tak jakoś nazywa: ugryz, nie ugryz! użarł, nie użarł.
Już wiem! UJOT!

Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą się o nazwę tego zwierzaka: To je iglok! To je spilok!
Przechodził baca i usłyszał sprzeczkę. Zawyrokował: To nie je ani iglok, ani spilok. To je kolcok.

Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię.
To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech? Bo stawiała nam opór.

Przychodzi blondynka do kiosku: Poproszę bilet za 2.50. Proszę bardzo. Ile płacę? Pyta.
Tuszkowianie budują kościół, ale zapominają o zrobieniu okien. Rano biorą worki i wnoszą nimi
światło do kościoła. Ciągle jednak jest ciemno. W nocy dzięcioł robi dziurę, za co mu dziękują.

Kolega podwozi kolegę nowym samochodem:

Nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej?

Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat. A co ma? Budę z frytkami w Mielnie.

Proboszcz poszedł pomodlić się przy żłóbku i zobaczył, że nie ma figurki Dzieciątka Jezus.
Zdenerwował się, że ktoś ją ukradł. Rozgląda się, a do kościoła wchodzi mały chłopiec z sankami
i figurką pod pachą. Kapłan pyta srogo chłopca, czy to on ją ukradł. Chłopiec tłumaczy: – Nie
ukradłem. Modliłem się bardzo do Pana Jezusa, żebym dostał sanki na gwiazdkę i dostałem.
Z wdzięczności przewiozłem Pana Jezusa sankami trzy razy dookoła kościoła.

Blondynka skarży się koleżance: Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko, ale nie napisała
czy dziewczynkę, czy chłopca. I teraz nie wiem, czy jestem ciocią, czy wujkiem…

Włamywacz skarży się koledze: Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a
on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej się nie pokazywał. No to jednak miałeś
szczęście! Szczęście?! Policzył sobie 300 zł za poradę!.

Jest ojciec? Jest - odpowiada szeptem dziecko. To poproś go. Nie mogę - szepcze dziecko.
Dlaczego? Bo jest zajęty - szepcze dalej. A mama jest? Jest. To poproś mamę. Nie mogę. Też jest
zajęta. A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu? Tak, policja - potwierdza szeptem
maluch. No to poproś Pana policjanta. Nie mogę, jest zajęty. Czy jeszcze ktoś jest w domu? Straż
pożarna, ale Pan strażak też jest zajęty. Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu?
Szukają. Kogo? Mnie...

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka: Wnusiu, dobrze się chowasz? Staram
się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i wykąpie.

Milicjant spotyka na ulicy zapłakanego Jasia: Dlaczego płaczesz, dziecko? Bo zgubiłem 10zł...
Masz tu 10zł i nie płacz. Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze. Czemu jeszcze
płaczesz? Bo gdybym nie zgubił tej dychy to bym miał 20zł.

Kolonie. Dzieci całą gromadką grzecznie grają w piłkę pod czujnym okiem pani wychowawczyni,
która raptem zwraca uwagę na jednego chłopczyka, zachowującego się inaczej niż reszta.
Podchodzi więc do niego i z miłym uśmiechem mówi: Nie, nie stój tak, gdy cała reszta biega sobie
z piłeczką! Pobiegaj z nimi, baw się ładnie! Proszę bardzo! Ale proszę pani, nie, nie, ja nie mogę.
Jak to nie możesz?! Co to ma znaczyć?! Dlaczego?! No bo ja jestem bramkarzem…

Państwo wyjechali. Pies jest sam w domu. Dzwoni telefon, pies podnosi słuchawkę i mówi: Hau.
Słucham? Hau! Halo! Kto przy telefonie?! Nic nie rozumiem! HAU! Ależ bardzo proszę wyraźniej!!!
H jak Halina, A jak Adam, U jak Urszula: H-A-U!!!

Klient do sprzedawcy w sklepie z zegarkami: Czy jest pan pewien, że ten zegarek będzie chodził?
Nie, jestem pewien, że trzeba go nosić!

Chłopak chwali się babci: Wiesz, wiosną sprowadzę sobie motor z Anglii. Mam już upatrzony,
prawdziwe cudo! Ale uważaj, kochany, uważaj, bo oni tam mają kierownicę z drugiej strony!

Do sklepu wchodzi klient. Dzień dobry. Czy pani ma wszystkie badania wymagane przez
Sanepid? Tak, proszę pana. Towaru dotyka pani tylko w rękawiczkach jednorazowych?
Oczywiście! Czy w tym sklepie spełniacie HACCP? Ma się rozumieć! To poproszę dziesięć deko
kaszanki, ale tej cienkiej, w naturalnej osłonce. A… z jaką grupą krwi pan sobie życzy…?

Synu, ciekaw jestem, jak ci poszła sesja?! Tato, napisałem wszystkie egzaminy. Wyobraź sobie,
że profesorowie zaskoczeni, proszą bym je powtórzył jesienią!

Lekarz do pacjenta: Stan pana zdrowia jest fatalny, nerwy ma pan zszarpane do granic
możliwości! Czemu należy to przypisać? Pacjent, po namyśle: Może wędkarstwu, panie doktorze.
Przecież wędkarstwo uspokaja nerwy! Tak. Ale ja już dziesięć lat wędkuję bez zezwolenia…

Facet chwiejnym wtacza się do taksówki i woła: – Na dworzec! Ale to gazem! Gazem! Ja
płacę! Taksówkarz odwraca się i mówi: Hmm… ale my jesteśmy na dworcu! Na to gość, zdumiony,
wręcza mu stówkę i mamrocze: Jak to?! Już?! Szalona jazda. Ale dałeś czadu!

Jaś został dopuszczony do matury. Po egzaminie rozpromieniony wraca do domu. Mama patrzy
na niego z niedowierzaniem: Jasiu, ty zdałeś?! A pewnie, że zdałem. Komisja kazała mi wymienić
jakieś ciało lotne i powiedziałem ptok. Za to mi biologię, chemię i fizykę zaliczyli. Oj głupi Ty Jasio,
głupi. Jakbyś powiedział ptak, to by ci jeszcze i polski zaliczyli.

Sąsiadko! Podobno mąż przed świętami złamał nogę?! Tak, robiłam kotlety i posłałam go do
piwnicy po ziemniaki. Nie wziął latarki i spadł ze schodu. Ojej! Co zrobiła pani w tej sytuacji? Ryż!

Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! – dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi. Wcale nie jeden, odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.

A co tam słychać u pani syna? Podobno też wyjechał? – Tak, siedzi w Anglii. Otworzył sklep
jubilerski. Zdolny chłopak! Jak mu się to udało? Zwyczajnie, łomem. Dlatego teraz siedzi.

Ale mam pecha, mówi włamywacz do włamywacza. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a
on wcześniej wrócił do domu. O rany! I co zrobił?! Kazał mi spadać, ale najgorsze, że przedtem
musiałem mu zapłacić 500 zł za ekspresową poradę prawną!

Mały chłopiec chce wejść na mecz. Ochrona pyta; To twój bilet? Tak! Skąd go masz?
Tata kupił! A gdzie jest twój tata? W domu. Szuka biletu!

Proszę pani, mówi nauczycielka na wywiadówce. Pani syn jest po prostu beznadziejny. Jestem
załamana. Ale co się stało?! W czwartek na klasówce tak ściągał od koleżanki, że przepisał nawet
jej imię i nazwisko!

Mamo – płacze córka. Jesteśmy rok po ślubie, a dziś była taka awantura, że mam go dość! W
dodatku z jego winy! Chcę się do ciebie przeprowadzić, niech ma za swoje! Naprawdę? Ależ nie
ma mowy! Córeczko, on musi mieć prawdziwą karę: to ja natychmiast wprowadzę się do was!

Lekarz odwiedza pacjenta na sali pooperacyjnej: Operacja udała się, ale nie rozumiem, czemu
przed nią miał pan taki atak szału, wrzeszczał, wyrywał się? Panie! Ja tu miałem tylko umyć okna!

Ojciec kupuje prezent dla syna: Może puzzle? Proponuje sprzedawca. Np 500 elementów? – E,
takie to on układa w 3 minuty. To może 1500 elementów? Za łatwe, takie w 7 minut. 10 000
elementów? To zabawa na kwadrans. Wie pan co? To niech pan idzie do piekarni po drugiej
stronie ulicy i kupi mu pół kilo bułki tartej, żeby złożył sobie chlebek…

Kontrola drogowa. Kierowca dmucha w alkomat. 0,8 promila – odczytuje wynik policjant. Co
pan, macie zepsuty alkomat! Niech dmuchnie moja żona. Hm, ona też ma 0,8 promila. To bzdura.
Udowodnię to! Pan da dmuchnąć dziecku. Też 0,8 promila! Faktycznie, zepsuty! zdumiewa się
policjant. Samochód odjeżdża, a kierowca mówi do żony: Widzisz, Zosiu. Mówiłaś, żeby Jacusiowi
nie dawać, a tymczasem jemu nie zaszkodziło, a nam pomogło!

Nauczycielka beszta ucznia: Kto napisał za ciebie tę pracę?! Nie zrobiłeś tego samodzielnie,
nawet nie masz pojęcia o temacie! Za karę na jutro napiszesz sto razy „Będę samodzielnie
odrabiał lekcje”, a twój tata sto razy to podpisze!

Burmistrz

wraz ze swoją żoną. Oglądając wystawy wciąga swoją ukochaną na siłę do jednego

pawilonu: Popatrz! Spodnie 50zł, koszulka 40zł, futro 150zł. Nie wiem o co ludziom chodzi, że jest
tak źle, jest dość tanio. Wszyscy mówią, że nikogo na nic nie stać. Żona popatrzyła na męża z
ogromną czułością, jak tylko kobieta potrafi i mówi: Kochanie. To jest pralnia.

200 w nocy dobija się ktoś do drzwi lekarza. Ten zaspany otwiera. Na progu stoi nieznajomy

pyta: Ile trzeba zapłacić za odwiedziny chorego około 7 km stąd? 60zł. Świetnie, zatem jedziemy.
Lekarz ubiera się, bierze torbę, bierze samochód, jadą. Gdy dotarli na miejsce nieznajomy wyciąga
60 zł. Proszę. A gdzie pacjent? Pacjent, w tej dziurze nie idzie znaleźć taksówki w środku nocy.

Franek dostał zaproszenie na Wesele Wyspiańskiego w Warszawie. Po przyjeździe na Dworzec
Centralny, wziął Taxi i pojechał do kościoła. Za chwilę wrócił i kazał jechać do drugiego, a potem
do trzeciego kościółka. Taksówkarz pyta, a czemu Panoczek tak jeżdżą po kościołach. Panie
Kierowco ja mam zaproszenie na Wesele Wyspiańskiego, ale nie wiem w którym kościele?
Taksówkarz mówi, a ja wiem. I zawiózł go do Teatru!!!!

W sklepie z warzywami: Wczoraj posłałam syna po 5 kilogramów jabłek i za tyle pani zapłacił.
Kiedy zważyłam jabłka w siatce, były tylko 4 kilogramy! A zważyła Pani syna?

Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na wakacjach? - na krecie
Roz jechała jedna baba tramwajem do Chorzowa. Konduktorka pyto ją kaj jedzie? Do Chorzowa
- pado baba. Do Starego? - pyto konduktorka. Nie! - pado baba, - do Emy prać.

Jasiek był bardzo, bardzo gruby. Pewnego dnia spotkał bardzo, bardzo szczupłą Maryśkę i
zapytał ją: „ Co ja mam robić, aby być taki szczupły jak Pani?” Maryśka odpowiedziała: „Musi Pan
wcześnie wstawać!”. A na to Jasiek: „Wstaję bardzo, bardzo wcześnie trzy na piątą rano”.
Maryśka: „ Musisz wstawać wcześnie od stołu!!!!”.

Kierowca przejeżdża bardzo szybko przez miasteczko. Jest złapany na radar przez policję. Tak
dla informacji, 60 km/h można teraz [...] Przejeżdża, ma 120 na liczniku. Policjant mówi - panie
kierowco, czy pan zwariował przez teren zabudowany 120 km/h. Niech pan się jakoś wytłumaczy.
No panie władzo, taka sprawa dziwna, przed chwilą z kolegami z pracy wypiliśmy, wie pan
troszeczkę i bardzo śpieszę się do domu, zanim mi gorzała do głowy uderzy - zażartował
Strasburger. Wywołał tym salwę stłumionego śmiechu na sali.

Komplementy: We wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na Ziemi, ale Ty
świecisz jaśniej niż one wszystkie. Twoje poczucie humoru mnie rozbraja. Masz w sobie więcej
ognia, niż Smok Wawelski. Założę się, że wszyscy uwielbiają Cię sto razy bardziej, niż pierogi
ruskie. Masz w sobie coś tajemnego, jak noc świętojańska. Podoba mi się Twój styl. Wiesz co?
Naprawdę mam szczęście, że Cię znam. Jest w Tobie coś magicznego. Jesteś bardziej zakręcony
niż obwarzanki. Uwielbiam Twój głos. Powiedz słowo, a pierwsze miejsce na Eurowizji będzie
Twoje. Twoim uśmiechem można będzie naładować baterię co najmniej trzech telefonów. Jesteś
większym cudem natury niż Mazury. Twój śmiech jest zaraźliwy. Rozmowa z Tobą to zawsze
najlepszy moment mojego dnia. Jeżeli byłbyś prognozą pogody, przez cały tydzień świeciłoby
Słońce.

Kocham mój rodzinny dom: https://youtu.be/y5ynocwitJA
Mój drogi synku: https://youtu.be/19RAidTB_YY
Ciocia z Ameryki: https://youtu.be/4wuHxYOmXOk
Sołtys Kierdziołek: https://youtu.be/FSoY2pO0dS4 https://youtu.be/OFCkjEOQy3s

Krzysztof Hanke - Sanatorium: https://youtu.be/T1nQMTdqXGM
O stosunkach polsko- niemieckich: https://youtu.be/f5Y__b1avZc
Taka jest Ameryka: https://youtu.be/qno15CPVDC4
Wychowanie dzieci: https://youtu.be/Bi9qgUI-Ok0
Twardy Hanys: https://youtu.be/980H7NSjMcE
Monolog o Śląsku: https://youtu.be/Z6thO97jTTs
Lokomotywa: https://youtu.be/heQjZttTlOY
Paweł i Gaweł: https://youtu.be/6pnIcDcim-0
Mistrz Śląskiej gadki: https://youtu.be/LW2UFv0yV6w
Miłość Ci wszystko wybaczy: https://youtu.be/WbAq-WyDgQM
Na przejeździe: https://youtu.be/0qF5MXpfWGA
Jak wyjść z kryzysu: https://youtu.be/x7ds49ImUYc?list=RDWbAq-WyDgQM
Książka życzeń: https://youtu.be/ZzivIBKepP4
Sęk: https://youtu.be/JGVOtZjtY-s?list=RDWbAq-WyDgQM
Kolejka: https://youtu.be/UsjzUyWHYvw?list=RDWbAq-WyDgQM
Krawiec: https://youtu.be/Ey-DIng2lPw
Pralnia: https://youtu.be/GxVsDxJEVM0
Wizyta u lekarza: https://youtu.be/_lNEHKlAt88
Beata Tyszkiewicz: https://youtu.be/n3GsKe5bcdM https://youtu.be/8oLz_lpNa2g
Jo to smola: https://youtu.be/nLshtWUTC6U
Niezwykłe miejsca: https://youtu.be/2US4mU75TPM
Niezwykłe zjawiska: https://youtu.be/9mHPg8l1TV4
Sekretne miejsca: https://youtu.be/Ri4L9JUqT4g

Strzeżone miejsca https://youtu.be/utuJ-ezULZE
Unikały cywilizacji: https://youtu.be/2ZIIBFfJjOs
Opuszczone: https://youtu.be/YDKQsOREQNI https://youtu.be/-UPVtFgQ49g https://youtu.be/ORFxtU9aDTM
Unikalne granice państwowe: https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4
Rolnik chciał znaleźć wodę – to, co się stało, zszokowało: https://youtu.be/KSIUFV-CKVg
Zaginione kontynenty: https://youtu.be/Hl75ZwP_wek
Budowle 'Gigantów': https://youtu.be/9bJbN-NaJFg
Nieznane dzieje Polski: https://youtu.be/QGBSgwmsEjM https://youtu.be/ZnrXJ6CQ5us
Żyją w podziemnej wiosce: https://youtu.be/jHXGhfR9egA
Podróż pociągiem: https://youtu.be/6bLCI0SSc34 https://youtu.be/1sDPsZ9x1gw
Droga pod wodą: https://youtu.be/K72z8du20Oo https://youtu.be/4inAFGeEZ0E https://youtu.be/LTQzigaPMJc
Samoloty nie latają nad Oceanem Spokojnym: https://youtu.be/7u1Q3bsZDJM
Odizolowane miejsca: https://youtu.be/EqK-oInr8gU
Niezwykłe Fakty Antarktyczne: https://youtu.be/qsd70KJlX-E
Najdłuższe rzeczy na świecie: https://youtu.be/G_R3zECqa-M
Przerażające atrakcje turystyczne: https://youtu.be/diRgn0P7Lzg
Jeśli je zobaczysz, to natychmiast biegnij po pomoc!: https://youtu.be/DI8Icujv5Co
Fantastyczne pomysły dla uczniów: https://youtu.be/O-p3HnjAMqw
Rzepka" J. Tuwim - przedstawienie: https://youtu.be/dI-Heg7qAfA
Tosia i Tymek: https://youtu.be/0xaDihmw2HU
Gdy spojrzała na zdjęcie, była sparaliżowana: https://youtu.be/-n0nn2a8eNY
Suchary: http://www.suchary.com/ http://piszsuchary.pl/najnowsze
Lodowy Wulkan: Zimowy paradoks pośrodku głuchego stepu : https://menway.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/news-lodowy-wulkan-zimowy-paradoks-posrodkugluchego-stepu,nId,5037127,via,1?utm_source=webpush&utm_medium=push&utm_campaign=CampaignName&parametr=mechcpc#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
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Ten kot idzie w górę
czy schodzi po
schodach?
Twoja odpowiedź ujawni
prawdę o twojej
osobowości albo…
spostrzegawczości:
https://ohme.pl/psychologia/kotidzie-gore-schodzi-schodachtwoja-odpowiedz-ujawniprawde-o-twojej-osobowoscispostrzegawczosci/

Zdjęcie to, to złudzenie optyczne.

Widzisz ławkę? Nie ma jej!
Zdjęcie na pierwszy
rzut oka wydaje się normalne.
Przyjaciele siedzą sobie na ławce
i wydają się szczęśliwi.
Mimo wszystko jak mawia
polskie powiedzenie
"diabeł tkwi w szczegółach".
Po dokładnym przyjrzeniu się
widzimy, że coś nie gra na tym
zdjęciu.

Zauważyłeś coś?
https://pikio.pl/zdjecie-070420so-koledzy-normalne/

Psy wnoszą zakupy: https://youtu.be/oAEMINrEaHs Nie mógł wyjść do sklepu (kwarantanna):
https://www.wykop.pl/ramka/5422899/nie-mogl-wyjsc-do-sklepu-z-powodu-kwarantanny-wyslal-wiec-psa-na-zakupy/

NAJPIĘKNIEJSZE DROGI NA ŚWIECIE ��| � CuriosoBen
Tatry na motocyklu, podróże motocyklowe - Słowacja, piękne widoki i zakręty #2
PIĘKNE WESELE W GRECJI [Ateny Vlog 051]
Życie Jest Piękne #4 - Taksówką po Nowym Jorku
Życie Jest Piękne #5 - Stambuł to miasto magiczne
Piękne Miejsca na Ziemi Top Niebiańskie Miejsca��
Andrea Bocelli „Muzyka dla nadziei” na jego kanale na You Tube: https://youtu.be/huTUOek4LgU

Kamper do terenowych wypraw!: https://youtu.be/SPr3piFK1lE
Kabaret: https://youtu.be/6Bp7ql4pHDs

AFGAŃSKIE KOBIETY
I ZBIORY SZAFRANU
– NAJDROŻSZEJ PRZYPRAWY ŚWIATA.
FOTOGRAFIA Z CYKLU „50 ODCIENI CZERWIENI”.
FOT. EPA/JALIL REZAYEE
https://youtu.be/xHB4Z1neeoM

Wikary jedzie nastukać Sebixów: https://youtu.be/nJwJgfrD-7U
Co się stanie, gdy pszczoła użądli drugą pszczołę?: https://youtu.be/RTGnuSz8kJE

