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Humor z uczniowskich zeszytów 

(wyszukane w Sieci) 

 
Historia 
1. Bolesław Krzywousty przed śmiercią podzielił swoich synów 
na 4 części, a z pewnej części jednego zrobił dzielnicę senioralną. 
2. Jednym z nałogów szlacheckich w XVIII wieku było pijaństwo, 
któremu Krasicki poświęcił wiele czasu i wysiłku. 
3. W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć 
najwyżej dwa samochody. 
4. Joanna D'arc nosiła zbroję i czarnego konia. 
5. W dawnych czasach ludzie spali na piecach, bo nie mieli czym 
palić. 
6. Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy 
jako nauczyciele. 
 

Język polski 
1. Boryna byt teściem żony syna Antka Hanki. 
2. Dulska była powodem ciąży Hanki. 
3. Jurand nie rzucił się na Krzyżaków, gdyż tymczasem bił się 
z myślami. 
4. Winicjusz kochał Ligię, ale ona była bardzo mocno przywiązana 
do byka. 
5. Błędy dotyczące szyku w zdaniu, to błędy szykowne. 
6. Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie 
wpuszczał. 
7. W filmie "Quo Vadis" do oka wpadły mi buty, które nosił Neron 
i Petroniusz.  
8. Komizm wystąpił w rozmowie Klary z Krokodylem.  
 

Biologia 

1. Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę, a niekiedy nawet 
z roku na rok. 
2. Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej podobna. 
3. Układ oddechowy przechodząc prze nos i gardło wpada 
do żołądka. 



4. Dżdżownica jest spiczasta, bo gdyby była prostokątna, to by się 
bardzo męczyła przy wchodzeniu w ziemię. 
5. Kangur ma łeb do góry, dwie krótkie przednie kończyny i dwie 
tylne długie. W worku ma brzuch na małego i długi ogon. 
6.  Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają się 
kapuśniaki. 
7. Kangurzyca nosi dziecko w torebce. 
8. Rolnicy nie lubią kretów, bo obgryzają im korzenie. 
 
 

Chemia 

1. Siarka występuje na zapałkach 
2. Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek. 
3. Skłodowska była kobietą niespotykanie wytrwałą, o czym 
świadczy zatruwanie się radem przez wiele lat. 
4.  Niektóre gazy są tak śmierdzące jak spaliny wydzielane przez 
człowieka 
 

Dziękujmy Bogu! 

 

Panie! Jak Tyś dla nas świat stworzył, 

tak daj nam stworzyć dary sobie. 

Nie brylanty, złoto czy inne szmaragdy, 

lecz radość. Radość, którą ofiarowujesz nam co dnia. 

To był dla nas… Nie, dla mnie największy dar. 

Dziękuję, Boże, za ludzi na mej drodze, 

za ścieżkę mi podarowaną, 

za szczęście w smutku 

i za miłość do bliskich i wszystkich ludzi. 

Dziękuję ci, Boże, za to, że spotkałem bliskich 

oraz tych, których miłuję. 

Gdyż dzięki tobie poznałem, co jest ważne, 

dla mnie… i dla wszystkich ludzi. 
 

Andrzej Smółko 
 



Izabela Biernacka 

Dwa Królestwa 

Zapadł zmrok, a księżyc przysłoniły czarne chmury. W dolinie 
Dzikich Pól zgasły wszystkie światła. Rozszalała się straszna burza, 
a ze swoich kryjówek wyszły przeróżne paskudne bestie i potwory. 
Zamknęły się wrota miasta, a strażnicy stanęli na wieżach gotowi 
bronić osady. Dzisiejsza noc była najbardziej wyczekiwanym dniem 
od dziewięciu miesięcy. Zasłonięto okna we wszystkich komnatach, 
przy wszystkich drzwiach obstawiono straż, poproszono 
najzdolniejszych magów o rzucenie czarów ochronnych.  Ciszę 
zakłócały silne podmuchy wiatru uderzające w ściany.  Nagle po 
zamku rozległ się płacz dziecka.  W Dolinie Dzikich Pól urodził się 
następca tronu- Książę Magnus. 

Tej samej nocy na zamku w Dolinie Cichych Lasów można było 
usłyszeć głośną muzykę, radosne śpiewy i oklaski.  Gospodynie 
chodziły z tacami pełnymi kufli piwa, pieczoną baraniną i wieprzem. 
Król Agad zaprosił do zamku wszystkich mieszczan, aby uczcić 
dzień narodzin jego córki. Nagle wesołe piosnki i rozmowy przerwał 
niezwykle donośny płacz. Na świat przyszła księżniczka Akel. 
Doprawdy był to dla wszystkich radosny wieczór, jednak król nie 
spodziewał się, że szpiedzy z Doliny Dzikich Pól obserwują ich 
przebrani za prostych mieszczan, aby przekazać wieści swojemu 
władcy. 

Dolina Dzikich Pól i Cichych Lasów od zawsze żyły w niezgodzie. 
Co prawda król Agad próbował zawiązać przyjaźń z królem 
Epiteusem, lecz to nie skończyło się dobrze. Epiteus nie pragnie 
przyjaźni, z każdym królestwem toczy wojny. Gdy dowiedział się 
o Dolinie Cichych Lasów, natychmiast zapragnął tych ziem 
dla siebie i podjął walkę. 

∞∞∞∞∞∞∞ 

Minęło 18 lat od narodzin księżniczki Akel z Doliny Cichych Lasów 
i księcia Magnusa z Doliny Dzikich Pól. Akel wyrosła na wspaniałą 
dziewczynę. Kochaną, uczynną i zawsze uśmiechniętą brunetkę 
o piwnych oczach. Szerzyła ona dobro i umilała życie 
mieszkańców, od czasu do czasu pomagając im w pracy.  
Magnus, podobnie jak jego matka, był szalony i żądny przygód, 
przez co nie był godny sympatii ojca. Wysoki, barczysty blondyn 



o surowych rysach twarzy i jasnoniebieskich oczach. Kochał ryzyko 
i walki, więc dużo czasu spędzał, trenując z królewską strażą. 
Kochał jazdę konno i często jeździł na polowania. Tak jak 
dzisiejszego dnia. Wstał z samego rana, wziął konia i popędził w 
dal. 

Akel spacerowała właśnie po wiosce i jak co rano witała się 
z mieszkańcami. Zatrzymała się przy kramiku Dorii, matki pewnej 
dziewczyny pracującej jako pokojówka w zamku. 

- Dzień dobry! Jak mija ranek? Mogę w czymś pomóc? – radośnie 
zawołała na jednym tchu dziewczyna i uśmiechnęła się 
najserdeczniej, jak potrafiła. 

 - Ależ kochaniutka, miło cię widzieć. Dziękuję za miłe słowa. Jeśli 
chcesz możesz pójść nazbierać mi dzikich malin. Rosną pod starą 
sosną, w lesie. Ja w tym czasie wydoję kozy, a jak wrócisz, to 
razem upieczemy ciasto, co ty na to? – odpowiedziała kobieta 
równie radośnie i schyliła się po nie wielkich rozmiarów koszyczek 
i postawiła go na stole, sama zaś wzięła do ręki cebrzyk.  

 
- Pomogę pani z wielką chęcią –powiedziała, łapiąc koszyczek 
do ręki - Do zobaczenia później! – zawołała, pędząc co sił 
w nogach dróżką w stronę lasu. Chciała zdążyć przed południem. 

Magnus siedział właśnie za krzakami i celował z łuku w dostojnego 
jelenia. W Dolinie Dzikich Pól nie ma zwierzyny, dlatego wybrał się 
do królestwa Agada. W oddali usłyszał śpiew dziewczyny. Obejrzał 
się za siebie i ujrzał śliczną brunetkę. Szła w podskokach w rytm 
nuconej melodii. Nagle zobaczył idącego za nią trolla bagiennego. 
Wyraźnie chciał ja schwytać. 

- Uważaj! Za tobą! – krzyknął i wymierzył broń w trolla, płosząc 
przy tym jelenia. 

Dziewczyna obejrzała się przez ramię, wystraszona zboczyła 
ze ścieżki i wpadła w krzaki. 

Strzała trafiła trolla, jednak ten niewzruszony spojrzał 
na młodzieńca i ruszył w jego stronę. Magnus wyjął miecz z pochwy 
przyczepionej do pasa. Podbiegł do trolla, po czym w bił mu ostrze 
w brzuch. Ponad trzymetrowy stwór padł na ziemię. Młody człowiek 



wyjął swój miecz z cielska ofiary, po czym ponownie włożył go 
do pochwy i podbiegł w miejsce upadku dziewczyny. 

- Nic ci nie jest? – powiedział zaniepokojony do dziewczyny, podał 
jej rękę i pomógł wstać. 

- Nie, jestem tylko trochę podrapana. Bardzo się wystraszyłam. 
Dziękuje za pomoc – odpowiedziała i posłała wybawcy nieśmiały 
uśmiech. – Nigdy cię nie widziałam. Nie jesteś stąd, prawda? - 
zapytała. 

- Tak. Przybyłem z innej doliny. Dlaczego chodzisz sama po lesie? 
Gdyby nie ja, zginęłabyś marnie - spojrzał na trolla. 

- Szłam nazbierać malin. Nie wiedziałam, że w tym lesie są trolle - 
oznajmiła brunetka. 

- W takim razie pójdę z tobą i będę cię bronił przed wszelkimi 
niebezpieczeństwami. Pod warunkiem, że mi się przedstawisz 
urocza damo – powiedział i posłał dziewczynie szarmancki 
uśmiech. 

- Nazywam się Akel. Księżniczka Doliny Cichych Lasów – 
przedstawiła się młoda dama. 

- A ja Magnus. Książę Doliny Dzikich Pól – również się przedstawił 
i ukłonił – Wiem, mój ojciec toczy przeciw wam wojnę, ale ja nie 
jestem taki jak on – dodał i westchnął. 

 - Domyślam się. Przecież nie ratowałbyś mnie gdybyś był zły. 
Chodź po te maliny – odpowiedziała mu dziewczyna i położyła mu 
rękę na ramieniu. 

  Książę zagwizdał.  Wspaniały czarny koń z rudą grzywą wyłonił 
się zza małej górki i przybiegł do swojego pana. Mężczyzna 
wskazał na niego ręką, pomógł wejść Akel na jego grzbiet, po czym 
sam dosiadł majestatycznego wierzchowca i galopem popędzili 
w dal. 

∞∞∞∞∞ 

Magnus odwiózł dziewczynę nieopodal bram miasta tak, aby nikt go 
nie widział. Akel pożegnała się z młodzieńcem i pobiegła 
do kramiku pani Dorii, która rozmawiała z jakimś mieszkańcem. 



- Już jestem – powiedziała wesoło i postawiła koszyczek 
wypełniony dorodnymi malinami przed kobietą. 

- Mmmm! Pyszne! – zawołał z zachwytem mężczyzna wcześniej 
próbując jednej z malin. 

- To do ciasta, panie Gryfin. Upieczemy je dzisiaj z panią Dorii. 
Chętnie pana poczęstujemy - wyjaśniła radośnie królewna i stanęła 
za ladą kramiku. 

- Dobrze, moja droga, przygotuj resztę składników – powiedziała 
kobieta, głaszcząc dziewczynę po włosach. 

Pan Gryfin pożegnał się z paniami i poszedł dalej. One zaś zajęły 
się pieczeniem ciasta. 

Magnus odprowadził konia do stajni kazał go wyszczotkować 
stajennemu. Wyszedł na dziedziniec i zobaczył matkę siedzącą 
na barierce fontanny zajętą książką. Podszedł do niej i usiadł obok. 

- Co czytasz? -  zapytał, zaglądając jej przez ramię. 

 - Opowieść o księciu i królewnie, którzy bardzo się kochają, 
ale ponieważ pochodzą z dwóch królestw, które ciągle ze sobą 
walczą, nie wiedzą czy ich miłość przetrwa – odpowiedziała 
i spojrzała na syna. 

-Ciekawe? Jak kończy się historia? – zapytał ponownie. 
- Ojciec księcia zamyka go w lochu, a jego ukochaną równa 
z ziemią i całym jej królestwem! – krzyknął wściekły ojciec 
Magnusa, przysłuchując się jego rozmowie z matką - Moja straż 
widziała cię w towarzystwie córki Agada. Czy ty postradałeś 
zmysły? 
- O co ci chodzi?! Uratowałem ją przed trollem bagiennym 
i dopilnowałem, aby wróciła bezpiecznie do domu. Czy to coś 
złego? Nie jestem taki jak ty! I nigdy nie będę krzywdził innych! Daj 
spokój jej ojcu! - odkrzyknął młodzieniec.  
- Przestańcie! Epiteusie! Twój syn się zakochał co w tym złego? -  
dołączyła się do sprzeczki królowa. - Zgadzam się z tym, żebyś 
przestał robić na złość Agadowi. Zaprzestań wojen! Czy nie 
interesuje cię szczęście syna?! 
- Nie ma mowy! Jutro z samego rana zrównam Dolinę Cichych 
Lasów z ziemią! - krzyknął Epiteus, po czym wszedł do zamku 
i trzasnął wrotami. 



 Magnus pobiegł do stajni i wyjechał z niej galopując na koniu. 
-Dokąd jedziesz?!- zawołała królowa Karen. 

- Do Doliny Cichych Lasów. Muszę ostrzec Agada! - krzyknął. 
Gdy przekraczał bramy miasta, aż wzbił się za nim kurz. 

∞∞∞∞∞∞ 

Akel właśnie kroiła ciasto upieczone z Dorii, gdy nagle usłyszała 
zbliżający się tętent kopyt. 

- Akel! Muszę zobaczyć się z twoim ojcem! Natychmiast! - zawołał, 
zatrzymując się przy kramiku. 

- O co chodzi? Co tu robisz? - zapytała zdziwiona. 

- Wszystkiego dowiesz się w zamku. Wskakuj - powiedział podając, 
jej rękę. 

- Dorii ja muszę…- nie zdążyła dokończyć, gdy Magnus wciągnął ją 
na grzbiet konia i pognał do zamku. 

Gdy wjechali na dziedziniec, pobiegli do sali tronowej, 
gdzie przebywał Agad i jego żona Tara. Zdziwiony król wstał 
z tronu. 

- Akel?! Kim jest ten człowiek i co tu robicie? - zapytał. 

- To Magnus. Ma do ciebie pilną sprawę. Musisz go wysłuchać - 
odpowiedziała. 

Agad spojrzał na młodzieńca i dał znak ręką, aby podszedł bliżej. 

- Muszę cię ostrzec. Epiteus jutro rano zrówna twoje królestwo 
z ziemią - powiedział ledwo łapiąc oddech - Musisz zwołać straż. 

- Co! Skąd to wiesz?!- zapytała Tara. 

- Bo jestem jego synem – odparł i zwiesił głowę. 

- Jak śmiesz pokazywać się w moim zamku! Nie wystarczy, że moje 
wojska walczą z wami na zachodzie!? – zawołał wściekle Agad. 

- Ale on nie jest zły tato! Uratował mnie dziś przed trollem i odwiózł 
do domu – powiedziała, próbując bronić mężczyzny. 

-Naprawdę? –zapytała królowa. Agad zbadał księcia wzrokiem. 



- Przysięgam. Z ręką na sercu – odpowiedział, kładąc rękę 
na torsie. 
Król Agad westchnął I osunął się na tron. 

- Ale co ja mogę? Nie mam wystarczającej ilości ludzi, aby go 
powstrzymać.  
- Może masz jakiś pomysł? – spytała Akel, stając obok Magnusa. 

 - Wiem! Jestem przecież następcą tronu, którego wojsko musi 
słuchać. Taki rozkaz wydał mój ojciec, gdy jeszcze miałem kilka lat. 
Założę się, że tego nie pamięta – odparł, budząc ziarnko nadziei. 

- Ale ja pamiętam. I uważam, że to doskonały pomysł – powiedziała 
Karen, wchodząc do sali tronowej. 

- Mama? – młodzieniec obrócił się zaskoczony. 

- Witaj Agadzie, Taro. Jestem po waszej stronie. Epiteus nawet nie 
zauważył, kiedy wyszłam. Podsłuchałam jego plan. Wojsko, wraz 
z nim na czele, będzie pod murem miasta jutro rano – tłumaczyła 
królowa. 

- Magnus! – młodzieniec spojrzał w stronę Agada- Jeśli podołasz 
zadaniu, oddam ci połowę królestwa i rękę mojej córki – rzekł król. 

Akel zaczerwieniła się. 

- Oczywiście, zrobię, co w mojej mocy! - zawołał Magnus i ukłonił 
się - Tej nocy zostanę u was. Gdy rano wojska ojca przybędą będę 
już na miejscu - dodał. 

 Księżniczka złapała go za rękę i zaprowadziła do swojej komnaty. 
Karen podeszła do Agada i Tary, aby obmyślić resztę planu. 

Rano wojska Doliny Dzikich Pól i Epiteus na ich czele zbliżali się 
do bram miasta. Agad, Akel, Karen i Magnus stali na wieży 
wartowniczej. 

- Agad! Poddaj się! Albo zrównam twoje królestewko z ziemią – 
krzyczał donośnie Epiteus. 

- Magnus, Karen?! Wszystkiego bym się po was spodziewał, ale nie 
tego, że przejdziecie na ich stronę. Przeciwko mnie - dodał. – Atak! 
- zawołał. 

Wojsko złapało za broń. 



- Stać! Jako następca tronu rozkazuję wam odwrót! - krzyknął 
Magnus. 
Wojsko złożyło broń. 

- Co wy robicie? Kazałem wam atakować! - krzyknął wściekle ojciec 
Magnusa. 

- Przypomnę ci Epiteusie, że przed laty kazałeś wypełniać wojsku 
rozkazy Magnusa. 

 A teraz odejdź i zostaw nas w spokoju - wyjaśniła królowa. 

- Wojsko zostaje! - dodał Magnus. 

Epiteus, nie wiedząc, co ma zrobić, wsiadł na konia i zniknął 
w lesie. Od tamtej pory nikt go już nie widział. 

Szczęśliwa czwórka wróciła do zamku. 

- Magnusie. Dowiodłeś swojej niewinności. W moim interesie jest 
przekazać ci połowę królestwa i rękę mojej córki. Taro, mam 
nadzieję, że i ty zostaniesz z nami – powiedział król. 

 - A może Akel zamieszka w naszym zamku. Połączymy królestwa, 
a pomiędzy nimi powstanie nowe miasto – zaproponował 



młodzieniec, uśmiechając się serdecznie. 

- To doskonały pomysł -odparł Agad. 

Następnego dnia odbyło się wesele. Na pięknie przystrojonym 
ołtarzu stał kapłan i oczekiwał na młodą parę, która przybyła 
na miejsce białą karocą zaprzęgniętą w cztery wspaniałe rumaki. 
Służący rozwinęli czerwony dywan, na którym po chwili stanęła 
Akel, za nią ciągnął się ogon wysadzanej diamentami sukni. Zaraz 
za nią wyszedł Magnus, któremu całkiem do twarzy było 
w eleganckiej szacie. Oboje stanęli przed ołtarzem naprzeciwko 
siebie i złapali się za ręce. Kapłan wygłosił przemowę, a młoda para 
złożyła przysięgę małżeńską. Po skończonej ceremonii młodzi 
nagrodzeni hucznymi brawami ruszyli z powrotem do karocy. Małe 
dziewczynki stojące po obu stronach ołtarza sypały im pod nogi 
płatki kwiatów. Wieczorem wszyscy zebrali się w zamku i zaczęli 
świętować. Tańce i zabawy trwały aż do północy. Później 
nowożeńcy pojechali do zamku Dzikich Pól i możliwe, 
że szczęśliwie żyją tam do dzisiaj. 

Izabela Biernacka 

 

       

 

Do nieba trafia maksymalnie 10% kobiet. Jest to odgórnie 
ustalone. Inaczej tam też byłoby piekło. 
 
 
 
Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki: 
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym 
więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie rozumiem dlaczego. 
- Bo jesteś od nich grubsza. 
 

Julia Łobejko 

 

 

 



Tańczmy razem 

 

Nocne niebo, wśród blasku gwiazd, 

gdzie tańczymy razem, Ty i ja. 
 

Gdyż noc jest młoda, a wschód daleki, 

tańczymy razem wśród bram końca dnia. 
 

Nieważne czy sami czy wśród tłumów, 

będziemy tańczyć razem, gdyż będziesz wśród dam. 
 

Nieważni są martwi i żywi, 

gdyż tańczyć będziemy,                                                          

gdyż miłość jest w nas. 
 

Andrzej Smółko 

       

Mężczyźni mają umysł analityczny: duże problemy potrafią rozbić 
na mniejsze. Kobiety mają umysł syntetyczny: z małych problemów 
robią duże problemy. 
 
 
- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż faceci? 
- Bóg doliczył im czas na parkowanie. 
 
 
Jedzie kobieta samochodem. Nagle usłyszała głośny hałas 
na zewnątrz, zatrzymała się, wychodzi z samochodu i patrzy wokół. 
Zobaczyła na ziemi jakąś część, dźwiga ją z trudem próbując 
dopasować ją, gdzie się da. Nie mogąc znaleźć miejsca, z którego 
odpadła, zataszczyła część na tylne siedzenie i jedzie 
do mechanika. 
Po przeglądzie mechanik mówi: 
- Samochód w zupełnym porządku, ale ten właz kanalizacyjny 
trzeba zawieźć na miejsce. 

Julia Łobejko 

 



O miłości. 

 

Afrodyto! Czemuś mnie tak pokarała, 

gdy ze strzałą Amora weszłaś do serca mego. 

Nie opuszczając, zraniłaś me istnienie. 

A ja, chcąc ulżyć sobie w cierpieniu… zgubiłem się. 

Wędrowałem w ciemnościach smutku, nie widząc szczęśliwych 

świateł. 

Aż nagle… Zbawienie. Nowe światło wkradło się w me życie, 

a później znowu wpadłem w ciemność przez odtrącenie. 

 

A to po raz kolejny zniszczone me istnienie, 

gdyż to jest miłość, a również cierpienie. 
 

Andrzej Smółko 

 

 

       

Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?  
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby 
wystąpić w takich samych kostiumach. 
  
Jeśli myślisz, że kobiety to słaba płeć, to spróbuj w nocy przeciągnąć 
kołdrę na swoją stronę... 
  
Bandyta włamał się do domu biznesmena i majstruje przy sejfie. 
Nagle spostrzega, że obserwuje go żona bogacza.  
- No to jak? - pyta kobieta. - Albo krzyczę wniebogłosy i budzę męża, 
albo dzielimy się po połowie. 
  
Policjant zatrzymuje kobietę: 
- Proszę pani, na tej ulicy obowiązuje ruch jednokierunkowy. 
- A czy ja jadę w dwóch kierunkach? 

Izabela Biernacka 

 



Utęsknienie 

 

Duszo utęskniona, spowita w samotności, 

ta która szła sama przez życie 

i równie samotna po śmierci. 

Ta która była nazywana Geniuszem 

 i poznała samotność lepiej od innych. 

Ta którą opuścił nawet Bóg… 

Nie. On cię nie opuścił, lecz przygarnął, 

gdyż onieśmielony twą urodą 

dary całego świata złożył ci w ofierze. 

Ty która otrzymała największy z darów, 

i pod koniec odnalazła utracone szczęście. 

Dlatego ja, którego pierwszego zwałaś przyjacielem, 

i zostawiłaś samego z utęsknieniem. Zaklinam cię. 

Odejdź w spokoju! Do Boga i do tych co cię opuścili. 

Do wszystkich których kochałaś i kochasz. 

I czekaj na Mnie utęsknionego. 

Gdyż będę żył dla ciebie, 

Dla tej co nie mogła. 
 

Andrzej Smółko 

 

       

 

Lekarz radzi pacjentce: 
- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na świeżym powietrzu i 
bardzo proszę ubierać się ciepło. 

Po powrocie do domu żona relacjonuje mężowi: 
- Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Bermudy, później w Alpy 
na narty...Ach! I jeszcze upierał się, żebyś mi kupił futro. 

 

 

 



Odrzucenie 

 

Idziesz ze mną, mimo to mnie nie widzisz. 

Mówisz ze mną, mimo to mnie nie słyszysz. 

Ty, która jesteś dla mnie słońcem, 

ja jestem dla Ciebie cieniem. 

Twój głos jest mym światłem, 

mój natomiast dla Ciebie wiatrem. 

Jesteś jak gwiazdy wskazujące drogę, 

ja natomiast błądzę jak ten wędrowiec. 

Jako mych żądz i pragnień uosobienie, 

chcę uciszyć z Tobą me pragnienie. 

Jednak dla Ciebie wcale nie istnieję, 

lecz dla Ciebie zawsze zniosę to cierpienie. 
 

Andrzej Smółko 

  
                                                                                                                                       

Nieoficjalne święta 

Marzec 

 

8 marca – Dzień Kobiet 

9 marca – Dzień Statystyki Polskiej 

10 marca – Dzień Mężczyzny 

11 marca – Dzień Sołtysa 

12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy, Dzień Matematyki 

13 marca – Kasuga Matsuri (Festiwal Małpy) 

14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień 

15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień 

Konsumenta, Światowy Dzień Choroby Alzheimera 

16 marca – Dzień Przemytnika Litewskiej Książki 

17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 

18 marca – Europejski Dzień Mózgu 

19 marca – Dzień Wędkarza 

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-kobiet/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-statystyki-polskiej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-mezczyzny/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-soltysa/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-drzemki-w-pracy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-matematyki/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/kasuga-matsuri-swieto-malpy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-liczby-pi/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/bialy-dzien/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-praw-konsumenta/


20 marca – Dzień Bez Mięsa 

21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, 

Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień 

Walki z Dyskryminacją Rasową 

22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku 

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii (wg niektórych źródeł 

obchodzony 24 marca), Dzień Windy, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą 

25 marca – Dzień Czytania Tolkiena 

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

29 marca – Dzień Metalowca 

30 marca – Dzień Ziemi Palestyńskiej 

31 marca – Święto Wolności Malty 

Kwiecień 

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków 

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Światowy Dzień 

Wiedzy o Autyzmie 

3 kwietnia – Rocznica Drugiej Republiki (Gwinea) 

4 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań 

Zapobiegających Minom 

5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Bez Makijażu, Dzień 

Grzeczności za Kierownicą 

6 kwietnia – Dzień upamiętnienia ludobójstwa w Rwandzie 

7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia 

8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów 

9 kwietnia – Dzień Bohaterów (Filipiny) 

10 kwietnia – Dzień Lotnictwa Wojskowego 

11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 

12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 

i Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień czystych okien 

13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień patrzenia w niebo 

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości 

16 kwietnia – Dzień Sapera, Dzień Włókniarza 

17 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, Dzień Edukacji 

w Syrii 

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-czytania-tolkiena/


18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy 

Dzień Krótkofalowca, Dzień Pacjenta w Śpiączce 

19 kwietnia – Dzień republiki Sierra Leone 

20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu 

22 kwietnia – Dzień odkrycia Brazylii, Międzynarodowy Dzień Matki 

Ziemi 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Koni 

24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 

25 kwietnia – Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień Świadomości 

Zagrożenia Hałasem 

26 kwietnia – Dzień Drzewa, Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia – Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego 

28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 

przy Pracy 

29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

    
 
 
 

Krzyk mody – rozpaczliwe wołanie kobiety „nie mam co na siebie 
założyć!” 
 

Uradowana żona wraca do domu. 
- Wyobraź sobie, że dzisiaj przejechałam trzy razy na czerwonym świetle 
i ani razu nie zapłaciłam mandatu. 
- No i? 
- Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie torebkę. 

Julia Łobejko 

Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem i mówi do męża. 
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te włosy takie jakieś nijakie... 
Zbrzydłam. Powiedz mi, kochanie, coś miłego! 
- Wzrok masz dalej dobry! 

 Izabela Biernacka 
 


