Sykstus V
Pewnego dnia zaproszono papieża, by obejrzał „cud” w jednym z
kościołów w Rzymie: krzyż, który krwawił. Gdy Ojciec Święty przybył
na miejsce, zdał sobie sprawę, że o żadnym cudzie nie ma mowy, i
poprosił o… topór. Stojąc przed krzyżem, powiedział: „Uwielbiam cię
jako Chrystusa, rozcinam cię jako drewno”. I rzeczywiście odkrył
oszustwo: okazało się, że w krzyżu były gąbki nasączone krwią. Dzięki
intuicji papież zyskał uznanie wśród Rzymian, którzy ukuli potem
powiedzenie: „Tak jak papież Sykstus, który nawet Jezusowi nie
odpuści!”. © Wikipedia | Domena publiczna

Leon XIII
Ten papież umieszczał w Ogrodach Watykańskich zwierzęta, które otrzymywał w
darze podczas swojego pontyfikatu. Pewnego dnia, gdy spacerował po ogrodach,
uciekająca gazela prawie go przewróciła. Wszyscy towarzyszący Ojcu Świętemu byli
przestraszeni, ale on tylko spokojnie stwierdził: „Widzieliście kiedyś Leona (czyli
lwa), który bałby się bezbronnej gazeli?”.
I jeszcze jedna anegdota o Leonie XIII: pewnego dnia papież przyjął na audiencji
hiszpańskiego szlachcica, który, wdzięczny za możność rozmowy z głową Kościoła,
powiedział: „Dziękuję Waszej Świątobliwości za tę sposobność. I pomyśleć tylko, że
kilka dni przed swoją śmiercią Pius IX również udzielił mi audiencji”. Papież Leon
odpowiedział: „Gdybym był wiedział, że jest pan tak niebezpieczny dla papieży,
przełożyłbym nasze spotkanie o kilka lat”. © Wikipedia | Domena publiczna

Paweł VI
Pewnego dnia Paweł VI zadzwonił do żeńskiego klasztoru Świętego Ducha w
Rzymie. Odebrała zakonnica, mówiąc: „Halo, tu matka przełożona Ducha
Świętego”. Papież odpowiedział: „Przykro mi, będziesz musiała zaakceptować
rozmowę z zaledwie wikariuszem Chrystusa na ziemi!”. © Wikipedia | Domena publiczna

Jan XXIII - Dobry papież był znanym żartownisiem. Podczas pewnej rozmowy
opowiadał: „Często zdarza mi się, że budzę się w nocy i zaczynam rozmyślać o całej
masie poważnych problemów. Podejmuję więc odważną decyzję, żeby pójść rano i
rozmawiać o tych sprawach z papieżem. Wtedy budzę się i przypominam sobie, że
przecież to ja jestem papieżem!”. Inna anegdota o nim pochodzi z czasów, gdy był
jeszcze nuncjuszem apostolskim we Francji. Arcybiskup Roncalli (przyszły papież
Jan) został pewnego dnia przedstawiony naczelnemu rabinowi Paryża i odbyli razem
serdeczną rozmowę. Kiedy byli już gotowi przejść do salonu, rabin uprzejmie
zaprosił arcybiskupa, by szedł pierwszy. Arcybiskup Roncalli odpowiedział: „Ależ
proszę przodem, Stary Testament pierwszy …”.
- https://www.youtube.com/watch?v=_OERv5hjldc
© Wikipedia | Domena publiczna

Jan Paweł II
Podczas konklawe do kardynała Wojtyły podszedł pewien starszy
kardynał, żeby go zbesztać: „Eminencjo, słyszałem, że jeździ eminencja
na nartach, chodzi po górach, jeździ na rowerze i pływa. Uważam, że to
nie przystoi księciu Kościoła”. Przyszły papież odpowiedział: „Ale czy
nie wiesz, eminencjo, że w Polsce robi to 50 procent kardynałów?”.
(Polska miała wtedy tylko dwóch kardynałów).
© Wikipedia | Domena publiczna

https://pl.aleteia.org/slideshow/papieze-tez-sa-dowcipni-tu-znajdziesz-9-dowodow-9342/

- 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. 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.

- 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!
- Mamusiu, Pani mnie wyróżniła. Powiedziała, że cała klasa to osły, a ja największy.
- 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.
- 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!.
- 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.
- 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.
- 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…

- 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!
- 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!
- 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!
- 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.
- 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!
- 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.

- Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na wakacjach? - na krecie
00
- 2 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?
- 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.
- Blondynce dzwoni telefon w torebce. Szuka, szuka i po chwili niepowodzeń mówi: No tak...,
pewnie znowu zgubiłam.
- Dlaczego wciąż spóźniasz się do szkoły? – nauczycielka pyta Jasia. Bo nie mogę obudzić się na
czas. Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni kiedy śpię...
- Żona latarnika do męża: Kochanie! Wygraliśmy w konkursie! Cudownie!
Ale co?! Dwutygodniowe wczasy nad morzem!
- Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze jest spokojny? Co za głupie pytanie! Czy nie możesz pytać
o coś mądrzejszego? Mogę. Kiedy umarło Martwe Morze?...
- Na matematyce: Jasiu, co to jest kąt? – pyta nauczyciel.
Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju
- Ojciec przegląda zeszyt Jasia: Dlaczego tak nierówno piszesz te literki?
To nie literki tato, to są nuty.
- Jaś telefonuje do swojej nauczycielki: Proszę zwolnić dziś Jasia z lekcji. A kto mówi? Moja mama.
- Strażak wynosi staruszkę z płonącego budynku. Niech pani zaciśnie zęby, gdy będę znosił panią
po drabinie. To musimy wrócić. Zostawiłam zęby na półce w łazience.
- W środku nocy żona budzi męża. Co się stało? – pyta zaspany mąż.
Zapomniałeś wziąć tabletki na sen.
- Blondynka dzwoni na policję: W moim aucie dokonano kradzieży. Skradziono deskę rozdzielczą,
kierownicę, pedał gazu, hamulec i radio... Nagle rozłączyła się. Za chwilę znów dzwoni:
Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne. Usiadłam na tylne siedzenie.
- Przyjaciółki zamówiły w kawiarni kawę. Tylko w czystej filiżance proszę – mówi jedna z pań.
Po chwili kelner przynosi kawę i pyta: Która z pań zamówiła w czystej filiżance?

- Kierowca mercedesa zauważył na poboczu kierowcę grzebiącego w małym fiacie. Mnie też
mogłoby to spotkać... – pomyślał i zatrzymał samochód. Wezmę pana na hol – zaproponował – a
jak silnik zapali, to zamruga mi pan światłami. Ruszyli. Jadą powoli. Nagle wyprzedza ich BMW.
Żadne BMW mnie nie wyprzedzi – zamruczał kierowca mercedesa i dodał gazu. Minęli wóz
policyjny. Radar rejestruje: 180 km/h. Do wszystkich radiowozów! Mercedes i BMW jadą 180
km/h! – komunikuje policjant. I co w tym dziwnego? – pyta spokojnie jeden z policjantów.
Nic! Ale za nimi pruje maluch i na dodatek mruga światłami, żeby zjechali na bok!!
- Pacjent w gabinecie lekarskim: Pani doktor, byłem u pani zeszłej jesieni z bólami
reumatycznymi. Miałem unikać wilgoci. Jest mi już lepiej. Czy mogę się już wykąpać?
- Dżdżownica do dżdżownicy. Mąż w domu? Nie, znajomi zabrali go na ryby.
- Kangur do kangurzycy: Gdzie mały? Chyba wypadł. Mam dziurę w kieszeni...
- Sekretarka do zapracowanego biznesmana: Panie prezesie, zima przyszła!
Nie mam teraz czasu. Powiedz, żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni,
to umówisz ją na konkretną godzinę.
- Mały jeż cały dzień chodził dookoła beczki. Wreszcie zatrzymał się i mówi: „Kurczę, kiedy ten
płotek się skończy?”.
- Na przystanku spotykają się dwaj koledzy. Co u ciebie? Ożeniłeś się wreszcie?
Jeszcze nie. To na co czekasz?! Na autobus.
- Na przyjęciu: Dlaczego nie wziął pan ze sobą żony? Pyta gospodarz jednego z gości.
A... bo miała zły humor. Z jakiego powodu? Bo nie chciałem jej zabrać na to przyjęcie.
- Przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam cukrzycę, nadciśnienie, niedowład
prawej ręki, grzybicę, miażdżycę, reumatyzm... Mój Boże! A czego pani nie ma!?
Zębów, panie doktorze.
- Dlaczego owca należy do najsmutniejszych stworzeń? Bo za męża może mieć tylko barana.
- Idzie baca i ciągnie za sobą zegarek. Baco, czemu ciągniecie zegarek na sznurku? – pyta turysta.
Ja go wreszcie nauczę chodzić!
- Żona pokazuje mężowi katalog. Patrz, chciałabym mieć takie futro – mówi.
To jedz Whiskas, może ci wyrośnie...
- Na religii: Jasiu, ile jest przykazań Bożych? Dziesięć.
A kościelnych? Dwóch: pan Mariusz i pan Stanisław.
- Blondynka i brunetka w sklepie: Patrz, włochaty ziemniak! – mówi blondynka.
To nie ziemniak, tylko kiwi – tłumaczy brunetka – z tego robi się pastę do butów!
- Na lekcji polskiego: Ja idę, ty idziesz, my idziemy... Patryku, o czym mówię? – pyta nauczycielka.
Żebyśmy sobie poszli.
- W szkole: Jasiu, wymień państwo na „K”. Państwo Kowalscy.
- Blondynka dzwoni do koleżanki: Cześć, to ty? Nie, to ja. A, to przepraszam, pomyłka.
- U lekarza: – Czy mógłby mi pan zalecić jakieś ćwiczenia odchudzające?
Oczywiście. Proszę kręcić głową w prawo i w lewo, gdy ktoś będzie panią częstował słodyczami.
- W sklepie zoologicznym. Proszę o gołębia pocztowego. Nie mamy, ale polecam pocztową
papugę. A jaka jest między nimi różnica? Kolosalna! Jeżeli papuga się zgubi, to zawsze może
zapytać o drogę.
- Przychodzi biznesmen do dentysty. Dentysta przegląda uzębienie: złote zęby, diamentowe
koronki. Wszystko w najlepszym porządku – żadnego ubytku. Co ja właściwie mam panu zrobić? Pyta w końcu dentysta. Chciałbym, żeby mi pan założył alarm.
- Dlaczego blondynka otwiera jogurt w sklepie?
Bo na wieczku jest napisane: Otwórz tutaj.

- 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…
- Policjant zatrzymuje kierowcę. Proszę o prawo jazdy. Jak to? Dziwi się kierowca. Przecież dałem
je panu w zeszłym tygodniu.
- Młody człowiek poucza właściciela sadu: Pan ciągle pracuje starymi metodami.
Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
Ja też będę zdziwiony, bo zawsze zbierałem z niego gruszki.
- Stary, wczoraj ukradli mi auto! I co? Dzwoniłeś na policję? Jasne!
I co powiedzieli? Że to nie oni.
- Robotnicy wnoszą fortepian na ósme piętro. Na szóstym piętrze jeden mówi: Mam dobrą i złą
nowinę… Zaczynaj od dobrej. Zostały nam jeszcze dwa piętra. A zła? – Chyba pomyliłem bloki.
- Andrzej, pożycz stówę! Dobrze, ale od kogo?
- Janie! Słucham, panie hrabio. Czy możesz mi przysunąć fortepian? Będzie pan grał, panie
hrabio? Nie, ale zostawiłem na nim cygaro.
- Wchodzi żółw na Mount Everest i śpiewa: Za rok, za dzień, za chwilę!
Mĳa go żółw schodzący ze szczytu: Czterdzieści lat minęło…
- Mamusiu, czy ja po śmierci pójdę do nieba? Mały dinozaur pyta mamę. Nie, synku, do muzeum.
- Kochanie która godzina? Czy ty jesteś głuchy?! Od dwóch godzin mówię ci, że dwunasta!
- Jasio spóźnia się na lekcję. Dlaczego się spóźniłeś?! Pyta nauczycielka.
Proszę pani, myłem zęby, to się już więcej nie powtórzy!
- Mrówka i słoń idą przez pustynię. Nie mam już siły! Narzeka słoń. Chce mi się pić!
Weź się w garść słoniu, na następnym postoju dam ci łyka wody z mojej butelki!
- Wraca Jasio ze szkoły do domu. Mama się pyta: Jasiu i jak tam w szkole? Dobrze mamo
A jak tam religia? No pani nam opowiadała, jak Mojżesz wyprowadzał lud wybrany z ziemi
egipskiej. To powiedz, jak to było. Więc tak: szli, szli, szli, doszli do Morza Czerwonego.
Mojżesz wyciagnął telefon komórkowy, zadzwonił po ekipę budowlaną, ekipa wybudowała most,
przeszli na drogą stronę i poszli dalej. Jasiu! Pani wam to powiedziała?!?
Mamo, jak bym powiedział to tak, jak pani opowiadała, nigdy byś w to nie uwierzyła.
- Pewnego razu lektor, który od niedawna chodził na lekcje języka angielskiego, przeczytał
w czasie mszy św.: „Czytanie z księgi Dżoba...
- Ta skomplikowana rzecz miała się następująco: było małżeństwo z dwojgiem dzieci. Syn wstąpił
do zakonnego seminarium i po latach został wyświęcony na kapłana, czyli został ojcem zakonnym.
Córka zaś wstąpiła do klasztoru i po latach została matką generalną zgromadzenia. Gdy zaś ojciec
owych dzieci zmarł, ich matka, teraz już wdowa; idąc w ślady córki, wstąpiła do zakonu.
Zdarzało się czasem, że cała trójka spotykała się i wtedy zadziwiony i rozbawiony zakonnik mówił:
Świat na głowie stanął! Do matki mówię: siostro, do siostry: matko, a one obie
mówią do mnie: ojcze!
- Kiedyś opiekun mówił ministrantom o przeklinaniu, pięknej mowie, a ponieważ był poetą,
powiedział to mniej więcej tak: „Choć od dawna polską mowę mamy, to i tak rzadko jej używamy.
Teraz mówimy: „Sory, bejbi, spoko”. Na to wszystko przymykamy oko i takich zwrotów jest kilka
tysięcy, więc po co Rej się dla nas męczył?
- Ksiądz na zbiórce pyta młodszych ministrantów: „Kto to jest, co wszystko widzi, słyszy...” Jeden
się głosi i zaraz odpowiada: „to nasza sąsiadka...”.
- Mały ministrant miał coś załatwić u księdza proboszcza. „Zachowuj się grzecznie! – upomina go
matka – Gdy zobaczysz księdza, powiedz ładnie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kiedy
chłopiec wrócił mama upewnia się: „Byłeś grzeczny?”. Piotruś na to: - „Tak, tylko, że księdza

proboszcza nie było na probostwie i otworzyła mi gospodyni, więc jej powiedziałem: Bądź
pozdrowiona, łaski pełna”.
- Jacek wraca do domu ze zbiórki ministranckiej z godzinnym opóźnieniem. Ojciec bardzo
zagniewany mówi do syna: „Godzina spóźnienia. Przetrzepię ci za to tyłek”. Jacek próbuje się
tłumaczyć: „Ksiądz nam dzisiaj tłumaczył, że ciało jest świątynią Boga i nie wolno jej hańbić!”.
„Nie ma strachu – mówi ojciec – ja mam zamiar tylko trochę odkurzyć zakrystię”.
- W drodze powrotnej z kolędy proboszcz zauważył, że ministrant nie ma kropidła. Na pytanie,
gdzie się podziało, chłopiec odpowiedział nieśmiało: „Kropidło wleciało do gulika”.
/gulik (język polski)Edytuj. guliki (1.1). wymowa: znaczenia: rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy. (1.1) gw. (Górny Śląsk) studzienka ściekowa, wlot kanału lub szamba/

- "Któregoś dnia poszłam do miejscowej księgarni katolickiej i ujrzałam naklejkę na zderzak
z napisem: "ZATRĄB, JEŚLI KOCHASZ JEZUSA". Akurat byłam w szczególnym nastroju, ponieważ
właśnie wróciłam ze wstrząsającego występu chóru, po którym odbyły się gromkie, wspólne
modlitwy - więc kupiłam naklejkę i założyłam na zderzak. Jak dobrze, że to zrobiłam!!!
Co za podniosłe doświadczenie nastąpiło później! Zatrzymałam się na czerwonych światłach na
zatłoczonym skrzyżowaniu i pogrążyłam się w myślach o Bogu i o tym, jaki jest dobry... Nie
zauważyłam, że światła się zmieniły. Jak to dobrze, że ktoś również kocha Jezusa, bo gdyby nie
zatrąbił, nie zauważyłabym... a tak odkryłam, że MNÓSTWO ludzi kocha Jezusa! Więc gdy tam
siedziałam, gość za mną zaczął trąbić, jak oszalały, potem otworzył okno i krzyknął: "Na miłość
Boską! Naprzód! Naprzód! Jezu Chryste, naprzód!" Jakimże oddanym chwalcą Jezusa był ten
człowiek! Potem każdy zaczął trąbić! Wychyliłam się przez okno i zaczęłam machać i uśmiechać się
do tych wszystkich, pełnych miłości ludzi. Sama też kilkakrotnie nacisnęłam klakson, by dzielić
z nimi tę miłość! Ujrzałam człowieka, który w zabawny sposób wymachiwał dłonią, ze środkowym
palcem uniesionym do góry. Gdy zapytałam nastoletniego wnuka, siedzącego z tyłu, co to może
znaczyć, odpowiedział, że to chyba jest jakiś hawajski znak na szczęście, czy coś takiego. No cóż,
nigdy nie spotkałam nikogo z Hawajów, więc wychyliłam się z okna i też pokazałam mu hawajski
znak na szczęście. Wnuk wybuchnął śmiechem... Nawet jemu podobało się to religijne
doświadczenie! Paru ludzi było tak ujętych radością tej chwili, że wysiedli z samochodów i zaczęli
iść w moim kierunku. Z pewnością chcieli się wspólnie pomodlić, lub może zapytać, do jakiego
Kościoła należę, ale właśnie zobaczyłam, że mam zielone światła. Pomachałam więc do wszystkich
sióstr i braci z miłym uśmiechem, po czym przejechałam przez skrzyżowanie. Zauważyłam, że
tylko mój samochód zdążył to zrobić, bo znowu zmieniły się światła - i poczułam smutek, że
muszę już opuścić tych ludzi, po okazaniu sobie nawzajem tak pięknej miłości;
otworzyłam więc okno i po raz ostatni pokazałam im wszystkim hawajski znak na szczęście,
a potem odjechałam. Niech Bogu będzie chwała za tych cudownych ludzi!!!"
- Trzej chłopcy przechwalają się, który z ich wujków jest najważniejszy. Pierwszy mówi: Mój wujek
jest księdzem i wszyscy mówią do niego "proszę Księdza". Drugi: A mój wujek jest biskupem
i wszyscy mówią do niego "Eminencjo". Trzeci: A mój wujek waży 200 kilo i jak idzie ulicą wszyscy
mówią "O Boże!"
- Na lekcji religii ksiądz pyta: Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg? U nas w łazience. Jasiu, co ty
mówisz? Dlaczego?! Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy: Boże, jeszcze tam jesteś?
- Idą sobie dwie zakonnice ulicą i spotykają dwóch metali. Jedna do drugiej ze zgrozą: Ojej, oni
chyba w życiu nie widzieli prysznica! Zakonnice poszły, a metale miedzy sobą: Ty, co to jest
prysznic? Nie wiem, jestem niewierzący.
- Do parafii sprowadził się nowy proboszcz. Postanowił odwiedzić wszystkich mieszkańców swojej
parafii. W jednym domu, w którym było wiadomo, że ktoś jest obecny, nikt nie chciał mu
otworzyć, pomimo natarczywego pukania do drzwi. Kapłan, zrezygnowany, odchodząc, napisał na

kartce "Ap 3,20" (Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał) i wetknął ją w drzwi. Następnego dnia kartka wróciła do niego
w niedzielę - wrzucona na tacę podczas składki - z adnotacją: "Rdz 3,10" (Usłyszałem Twój głos
w ogrodzie, przestraszyłem się , bo jestem nagi i ukryłem się).
- Przed weselem narzeczeni zamówili w cukierni duży tort weselny. Miał być na nim umieszczony
tekst z 1 J 4,18 (W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk). Jednak cukiernik nie był
zbyt biegły w Biblii i wykonał napis z J 4,18 (Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten którego masz
teraz nie jest twoim mężem). Wyobraźcie sobie miny pary młodej i gości weselnych, kiedy ujrzeli
tort z takim cytatem...
- Wieczorami wnuczka czytała babci Pismo św. Tym razem kolej przypadła na historię stworzenia.
Jednak po przeczytaniu Rdz 2,21-22, kiedy doszła do końca strony, nieopatrznie odwróciła dwie
kartki dalej i zaczęła czytać od końca wersetu 6,14. W tym momencie babcia z wrażenia przerwała
słuchanie i chwyciła za okulary. Tekst bowiem - w wykonaniu wnuczki - przedstawiał się
następująco: "Pan Bóg sprawił, że Adam pogrążył się w głębokim śnie, potem wyjął jedno z jego
żeber i zbudował z niego niewiastę... powlókł ją smołą wewnątrz i zewnątrz. Miała 300 łokci
długości, 50 szerokości, a na wysokość 30 łokci..."
- W wypracowaniu o Wielkim Poście, dziesięcioletni Piotruś ministrant napisał; „W tym okresie
nasz proboszcz zawsze wychodzi do ołtarza fioletowy.”
- W stanie wojennym do kościoła przychodzi facet, niosąc ze sobą telewizor. -A, dokąd to? –pyta
kościelny. Przyniosłem go do spowiedzi, bo ciągle kłamie...
- Kościelny do grupy zwiedzających: A na tej wieży mamy 500 letni dzwon, którym dzwoni się
tylko wtedy, gdy pojawi się ogień, biskup, lub inne nieszczęścia.
- Ministranci stojąc na schodach w bloku mieszkalnym słyszą głos pana mówiącego do domofonu
na zewnątrz budynku: Słuchaj! Zamknij drzwi, zgaś światło i wyłącz radio, bo idzie ks. po kolędzie.
- W sobotę przed wieczorną Mszą św. Ksiądz W zakrystii rozkłada różne papiery. Widząc te
papiery jeden z ministrantów pyta księdza: Czy dzisiaj będzie kazanie zmyślone czy czytane?
- Podczas Mszy ksiądz wygłasza płomienne kazanie. Prawie wszyscy parafianie płaczą wzruszeni.
A jeden nie płacze. -Dlaczego Pan nie płacze? -Ja nie jestem z tej parafii.
- Pewien proboszcz znany był z tego, iż wiele serca i czysto fizycznego wysiłku wkładał w każde
kazanie. Jak ulał pasowało do niego określenie: "grzmiał z ambony". Zdarzyło się raz, że podczas
takiego głośnego kazania z pierwszej ławki wyszedł mały chłopczyk i-zaczął iść w stronę ołtarza.
Gdy stanął naprzeciwko mówcy, ten przerwał kazanie. W panującej ciszy malec powiedział głośno
i wyraźnie: Czego tak krzyczysz? Czy ty nie wiesz, że w kościele trzeba się cicho zachowywać?
- Do organisty przyszedł z prośbą narzeczony. Wręczając kopertę z ofiarą rzecze: Czy mógłby Pan
na naszym ślubie zagrać "Marsz" Mendelejewa. Organista uchylił kopertę i na to: Panie, za takie
pieniądze to mogę Wam zagrać nawet "Aviomarin" Schuberta...
- W młodym małżeństwie mąż prawie całą pensję oddawał żonie na wydatki domowe. Aby
pieniądze były racjonalnie wydawane, żona pod koniec miesiąca przedstawiła listę swoich
wydatków. Męża zastanowiła jednak pozycja: "50 zł na cele religijne". Zapytał więc żony, co to
były za cele. W odpowiedzi usłyszał: Nowy kapelusz dla mnie na Święta Bożego Narodzenia.
- Pewien parafianin podczas wizyty duszpasterskiej tłumaczył księdzu: Wie ksiądz, ja to jestem
wierzący, ale nie praktykujący. Na to ksiądz: A ja jestem nudystą, ale też nie praktykuję.
Przecież to bez sensu - zdziwił się parafianin. No właśnie - odparł ksiądz.
- Podczas kolędy ksiądz dał małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały przyjrzał
się i pyta: A masz więcej? Ksiądz dał mu jeszcze trzy inne. Chłopiec znowu z zaciekawieniem
obejrzał, po czym dodaje: A z dinozaurami masz?

- Na katechezie ksiądz pyta dzieci: Jaki jest pierwszy sakrament? Małżeństwo odp. dziewczynka. A
właśnie, że nie, bo chrzest - odpowiada kapłan. O nie, proszę księdza; protestuje uczennica. Ja
pochodzę z porządnej rodziny, u nas najpierw jest małżeństwo, a dopiero potem chrzest!
- Kto to jest kanonik? Facio papalis, vox tubaris et venter omnipotens - twarz papieska, głos
donośny i brzuch wszechmogący.
- Podczas rekolekcji wielkopostnych, w uroczystość Św. Józefa, po Mszy św. miała mieć miejsce
nauka stanowa dla mężczyzn. Po błogosławieństwie, proboszcz podszedł do mikrofonu
i powiedział: A teraz, bardzo proszę, wszystkie kobiety wychodzą z kościoła, a my śpiewamy
z radością: „Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe…”
- Przed kościołem siedzi dwóch żebraków. Jeden ma obok miseczki na datki obrazek Matki
Boskiej, drugi gwiazdę Dawida. Ludzie wychodząc z kościoła wrzucają ostentacyjnie do talerzyka
obok Matki Boskiej sowite datki, rzucając przy tym złowieszcze spojrzenia w drugim kierunku. Na
koniec wychodzi ksiądz i mówi do żyda. Oj kiepskie sobie wybrałeś miejsce, tu nic nie dostaniesz.
Po odejściu księdza obaj wstają i jeden mówi do drugiego; Wiesz Icek, nie będzie nas ksiądz uczył
jak się robi interesy.
- Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest
fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, jego
gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został połknięty przez
wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. Dziewczynka powiedziała:
Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. Nauczyciel spytał: A jeżeli Jonasz poszedł do piekła?
Odpowiedziała: Wtedy pan go zapyta.
- Pobożny Luteranin dostał się po śmierci do Nieba. Przed bramą wita go św. Piotr, pytając:
Jakiego wyznania jesteś? Ten odpowiada zgodnie z prawdą: Luteranin. Św. Piotr skinął na
dyżurnego anioła, który wziął Luteranina i wprowadził przez bramę. W środku zobaczył dłuuugi
korytarz. Idą, idą, a tu na drzwiach różne tabliczki: "Muzułmanie", "Świadkowie Jehowy",
"Protestanci".... Przeszli dosyć duży kawał drogi, wreszcie widzą tabliczkę: "Luteranie". Anioł sięga
po klucze, ale wcześniej znaczącym gestem kładzie palec na ustach. Luteranin zdziwiony pyta
szeptem: Dlaczego? Na to anioł pokazuje na sąsiednich drzwiach tabliczkę z napisem "Katolicy"
i wyjaśnia: Oni myślą, że są tutaj sami.
- Młody chłopak dostał wreszcie ukochane prawo jazdy. Poprosił więc swojego ojca, pastora, o
pożyczenie samochodu. Ten powiedział mu: Słuchaj, zawrzyjmy układ. Poprawisz trochę oceny
w szkole, będziesz częściej czytał Biblię i zetniesz włosy, to o tym pogadamy. Po jakimś miesiącu
chłopak przyszedł do ojca z tą samą sprawą i tym razem usłyszał: Synu, jestem z ciebie naprawdę
dumny. Poprawiłeś stopnie, dokładnie studiowałeś Pismo, tylko wiesz, zetnij jeszcze te włosy.
Ale tato odpowiedział syn - Czytam Biblię i wiesz, każda większa postać jak Samson, Mojżesz, Noe,
ba, nawet Jezus miał długie włosy... No widzisz synku ... i chodzili na piechotę!
- Pewien mnich przyszedł po radę do abba Mojżesza: Abba, powiedział rozumiem, że można
zgrzeszyć rękami, oczyma, ustami, uszami. Ale jak można grzeszyć nosem? Odpowiedział starzec:
Wtykając go w sprawy innych.
- Sprzecza się trzech chłopców, który z nich ma starszego pradziadka.
Pierwszy mówi: - Mój pra-pra-pradziadek był cieślą i strugał belki na Arkę Noego.
Drugi mówi: - Mój pra-pra-pra-pra... pradziadek był ogrodnikiem i sadził drzewka w raju.
Trzeci mówi: - Mój pra-pra-pra i jeszcze długo bym musiał mówić pra-pra był elektrykiem. Jak Pan
Bóg powiedział: "Niechaj się stanie światłość", to kable już były podłączone.
- Kłótnia małżeńska: Kiedy za ciebie wychodziłam, musiałam być ślepa i głucha! Złości się żona.
No i widzisz, kochanie, z jakich ciężkich przypadłości wyzdrowiałaś przy mnie...

- Dlaczego beton stracił pracę? Bo go wylali.
- Małgosia była grzeczna, dlatego dostała od mamy dwa złote. Zapomniała jednak podziękować.
Nie masz mi nic do powiedzenia? Podpuszcza ją mama. Dziewczyna milczy. A co ja zawsze mówię
tacie, kiedy daje mi pieniądze? "Tylko tyle"?
- Pewna kobieta kupiła sobie psa i nazwała go "Łajdak". Kiedy wychodziła z nim na spacer do
parku i go wołała, to zawsze kilku facetów się obejrzało..
- No i co powiedział twój mąż jak dowiedział się, że rozbiłaś samochód? A mam opuścić brzydkie
słowa? Oczywiście! No to nic nie powiedział.
- Na Podhalu do sklepu wpada złodziej: Dawaj kasę! Jakom? Jęcmienną cy grycaną?
- Nauczyciel do klasy: Jeśli na stole będą cztery muchy i jedną zabiję to ile zostanie? Jedna.
Jak jedna? Zabita, pozostałe odlecą.
- Wchodzi dwóch Miglanców do księgarni i jeden pyta: Czy jest Pan Tadeusz? Ekspedientka woła
na zaplecze. Kierowniku, do pana!
- Prezes ze swoim kierowcą jadą przez miasto. Patrzy na szyld i mówi: garnitur 40zl, spodnie 30zł,
suknia 45zł, a ludzie marudzą, że jest drogo. Kierowca: panie prezesie, to pralnia.
- Jasiu, jak się nazywają mieszkańcy Krakowa? A skąd mam wiedzieć?! Przecież 779 115 ludzi!
- Tato! Słucham synku? Czy to prawda, że zostałem adoptowany? To prawda, ale cię zwrócili.
- Matka i syn po kartkówce: Jak to jest możliwe, że wszyscy w klasie mają 5, a ty masz 1?!
Bo ty mi zabrałaś ściągi.
- Pani do Jasia na języku niemieckim: Jak jest tak po niemiecku? Jasiu rozgląda się po klasie.
Ja? Brawo! Szóstka!
- Idzie żółw bez skorupy. Co się stało? Pytają koledzy. Wyprowadziłem się z domu.
- Mąż do żony: Kochanie, co dziś na obiad? Nic. Jak to nic? Wczoraj nic? Dzisiaj nic! Na dwa dni
nagotowałam.
- Jasiu pojechał na wycieczkę klasową i dostał SMS-a od mamy: Natychmiast przyślij mi swoje
zdjęcie! Trochę się zdziwił, ale spełnił życzenie mamy. Odpowiedź przyszła natychmiast: A gdzie
masz czapkę!?
Jasiu wraca ze szkoły i woła do taty: Tato umiem liczyć do dziesięciu! To policz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10! Jasiu, a gdzie jedynka? Jedynka jest w dzienniczku.
- Mamo, a wiesz, że Łukasz tak się dogadał z rodzicami, że płacą mu za naukę? Np. za piątkę
dostaje 10zł, za szóstkę 20zł, za czwórkę 5zł... Ale już za dwóję odejmują mu 5zł, za jedynkę 10zł.
No i ile już Łukasz tak zarobił? W tej chwili dorabia w myjni w weekendy, żeby długi rodzicom
spłacić...
- Rozmowa dwóch osób: Ty jesteś dzieckiem ślubnym? Tak pół na pół. To znaczy?
Ojciec żonaty, matka panna.

12 unikalnych granic między państwami: https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4
Opuszczona wioska we wschodniej Polsce: https://youtu.be/ORFxtU9aDTM https://youtu.be/-UPVtFgQ49g
Nieznane dzieje Polski: https://youtu.be/QGBSgwmsEjM https://youtu.be/ZnrXJ6CQ5us
Rolnik chciał znaleźć wodę – to, co się stało, zszokowało cały świat: https://youtu.be/KSIUFV-CKVg
ZAGINIONE KONTYNENTY które znikneły z ZIEMI!: https://youtu.be/Hl75ZwP_wek
Budowle 'Gigantów': https://youtu.be/9bJbN-NaJFg
Żyją w podziemnej wiosce: https://youtu.be/jHXGhfR9egA
Samoloty nie latają nad Oceanem Spokojnym: https://youtu.be/7u1Q3bsZDJM
Droga pod wodą: https://youtu.be/K72z8du20Oo https://youtu.be/4inAFGeEZ0E https://youtu.be/LTQzigaPMJc
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
Podróż pociągiem: https://youtu.be/6bLCI0SSc34 https://youtu.be/1sDPsZ9x1gw
Sekretne miejsca: https://youtu.be/Ri4L9JUqT4g
Strzeżone miejsca: https://youtu.be/utuJ-ezULZE
Niezwykłe zjawiska: https://youtu.be/9mHPg8l1TV4
Niezwykłe miejsca: https://youtu.be/2US4mU75TPM
Lodowy Wulkan: Zimowy paradoks pośrodku głuchego stepu: https://menway.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/newslodowy-wulkan-zimowy-paradoks-posrodku-gluchegostepu,nId,5037127,via,1?utm_source=webpush&utm_medium=push&utm_campaign=CampaignName&parametr=mechcpc#utm_source=paste&ut
m_medium=paste&utm_campaign=chrome

Julian Tuwim: https://youtu.be/SM_wKJ0roQQ

Wizyta u lekarza: https://youtu.be/_lNEHKlAt88
Jan Brzechwa: https://youtu.be/9E_5LNdKcAU
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
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
Jo to smola: https://youtu.be/nLshtWUTC6U
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
Unikały cywilizacji: https://youtu.be/2ZIIBFfJjOs
Sęk: https://youtu.be/JGVOtZjtY-s?list=RDWbAq-WyDgQM
Krawiec: https://youtu.be/Ey-DIng2lPw
Kolejka: https://youtu.be/UsjzUyWHYvw?list=RDWbAq-WyDgQM
Pralnia: https://youtu.be/GxVsDxJEVM0
Beata Tyszkiewicz: https://youtu.be/n3GsKe5bcdM https://youtu.be/8oLz_lpNa2g
USC - Kabaret Moralnego Niepokoju: https://youtu.be/VxbUwIeAry8
Interes - Kazimierz Brusikiewicz i Kazimierz Krukowski: https://youtu.be/Fdqeq0KHqEk
Kabaret Dudek - Ucz się, Jasiu: https://youtu.be/xjk8ykm1rZU https://youtu.be/a_NJ13rZOiw
Szalony statek - Genowefa Pigwa: https://youtu.be/ndegcQ0l-gE
Hanna, najpiękniejsze słowo: https://youtu.be/_rRaDzIPg7k
Usta milczą dusza śpiewa: https://youtu.be/6VvY4bt5rnM
Szczęście: https://youtu.be/TJxetsyUq6k
MAŁA ARMIA JANOSIKA: https://youtu.be/UgqQMfiHSao https://youtu.be/b5tp31G9ft4
:mehelA molahS uneveH /הבאנו שלום עליכםhttps://youtu.be/mZ_nbinWkvE
La sombra de la palmera: https://youtu.be/ezaXwztUF6M
Violetta Villas - Pocałunek Ognia,Szczęście: https://youtu.be/Ws_xqaEVaQw
Przeboje Polskie lata 50 60 70 80 Piosenki: https://youtu.be/SDzKk6ip5PY
Pięćdziesiątka Staśka Wielanka: https://youtu.be/kdrK_GdbqYs
"Melduję Posłusznie" lektor PL HD1080 (Szwejk2) cały film: https://youtu.be/c29AZy3caHE
Znachor: https://youtu.be/lOCpbjJzHsE https://youtu.be/bJwPszcHbCY
"Miejsce dla jednego" (1965) - film polski /stara kopia/: https://youtu.be/ZRs4VyBwpb0
SPRAWA SIĘ RYPŁA-Cały film!!!: https://youtu.be/dvnIyM0AtCQ
Wolna sobota: https://youtu.be/dircGuJ7Xp4
#KabaretRak Koniec Kryzysu Koncert: https://youtu.be/GyJOgPtmMfY
Turniej rymów - Jan Kobuszewski i Jan Kociniak: https://youtu.be/hlhMdOCFOfo
A Kabaret Dudek - W pociągu: https://youtu.be/BGm-7YdIt-I
Kargul, podejdź no do płota: https://youtu.be/4gidiGO57z0
Czterdziestolatek [ 1974 - 77 ] - Kobieta Pracująca: https://youtu.be/uyfl_iupgQo
Jaś Fasola - Odcinek 14: https://youtu.be/DgptqZvVC-I
Kwiczoł,Pyzdra''Okup''Janosik: https://youtu.be/mSmlSXdmBMs

Matematyczny sekret. Genialny trik, który musisz poznać :
https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/moda-i-uroda/%e2%80%9e99-proc-ludzi-nie-znatego-matematycznego-sekretu%e2%80%9d-genialny-trik-kt%c3%b3ry-musiszpozna%c4%87/ar-BB1fiCY6?ocid=iehp&li=BBr5CAq

https://www.youtube.com/watch?v=07Abat5iBbw

https://styl.fm/newsy/381368.jaki-jest-prawidlowy-wynik-dzialaniaprosta-zagadka-matematyczna-przerosla-wielu-internautow

Czym zajmuje się piąta siostra?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

https://styl.fm/newsy/477401.tej-zagadki-logicznej-nie-potrafirozwiazac-ponad-70-osob-podejmiesz-wyzwanie

Ile dziewczynek widzisz na zdjęciu?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Która filiżanka napełni się jako pierwsza?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaki jest poprawny wynik działania?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Domyślasz się, o kim mowa?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaki jest poprawny wynik działania?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaka jest kolejność przejazdu pojazdów?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Ile waży bochenek chleba?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jak to możliwe?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Potrafisz rozwiązać tę logiczną zagadkę?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jakie jest poprawne rozwiązanie tej zagadki?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Potrafisz rozwiązać to działanie?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaki jest prawidłowy wynik działania?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaka liczba kryje się pod znakiem zapytania?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaki jest prawidłowy wynik działania?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Jaki jest wynik działania?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

