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Hotelarze spod Tatr: Goście 
rezerwują z coraz większym 

wyprzedzeniem

W Zakopanem najbardziej obleganym 
terminem urlopowym jest połowa sierpnia – 
tak wynika z wypowiedzi Karola Wagnera z 
Tatrzańskiej Izby Gospodarczej udzielonej 
Polskiej Agencji Prasowej. Na początek 
wakacji miejsca w stolicy polskich Tatr są 
jeszcze dostępne, ale jeśli ktoś planuje 
wybrać się w góry w sierpniu, może mieć już 
problem ze znalezieniem wolnego miejsca. 
Karol Wagner mówi, że o ile w czasie 
pandemii widać było wyraźnie, że klienci 
rezerwowali noclegi w ostatniej chwili, teraz 
trend ten się przełamuje, a zamówienia 
spływają z większym wyprzedzeniem. 
Kolejną ciekawostką jest to, że skraca się 
czas pobytu – duża część rezerwacji dotyczy 
tych pięciodniowych, nie pojawiają się 
natomiast na okres dłuższy niż 10 dni. Przed 
pandemią goście chętnie przyjeżdżali na 
wczasy na tydzień, a nawet na dwa tygodnie. 
 

Lotnisko Chopina będzie 
współpracować z Uberem

Od przełomu czerwca i lipca pasażerowie będą 
mogli zamawiać przejazdy Uberem z hali 
przylotów Lotniska Chopina. Przewoźnik 
przygotował w tym celu specjalny produkt 
dostępny w aplikacji.
Znana z góry cena, intuicyjna aplikacja i szybka 
realizacja usługi to zalety Ubera najczęściej 
wymieniane przez użytkowników. Między innymi 
te argumenty zostały docenione przez Lotnisko 
Chopina w procedurze wyboru 
rekomendowanych partnerów taxi. Ważnym 
elementem oceny oferty były również kwestie 
związane z bezpieczeństwem, standard obsługi 
pasażerów i dostępnością kierowców.
W ramach współpracy z Lotniskiem Chopina 
Uber wprowadzi dodatkową funkcjonalność w 
swojej aplikacji. Pasażerowie po wyjściu z 
samolotu będą mogli zamówić przejazd autem o 
podwyższonym standardzie, które podjedzie 
bezpośrednio na poziom przylotów.
By skrócić czas oczekiwania na kierowcę i 
zapewnić optymalną dostępność usługi, Uber 
zastosuje technologię opartą na algorytmach 
predykcyjnych. Inteligentna technologia 
dopasuje liczbę dostępnych aut do aktualnego 
zapotrzebowania wyznaczonego liczbą 
lądujących w danym momencie pasażerów.
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Na Śląsk z dzieckiem? Portal 
podpowie, dokąd najlepiej?

Śląskie z dzieckiem to nowy portal opracowany przez Śląską Organizację Turystyczną. Turyści 
znajdą tam podpowiedzi, dokąd wybrać się na krótszy lub dłuższy rodzinny wypoczynek i jak 
zagospodarować czas w zależności od pogody.
Serwis www.zdzieckiem.slaskie.travel to internetowa kontynuacja kultowego już przewodnika 
„Śląskie z dzieckiem – na pogodę i niepogodę”. Internauci znajdą tam podpowiedzi, dokąd 
wybrać się w weekend, jak ciekawie podróżować z dziećmi, czy lepiej wybrać się na spływ 
kajakowy, czy może w góry, albo pojeździć rowerem. Może lepszą opcją będzie spacer po lasach 
i w okolicach jezior? - Tegoroczny sezon wycieczkowy już się rozpoczyna, pogoda dopisuje. 
Cieszymy się, że najlepsze atrakcje w województwie śląskim są coraz bardziej przychylne 
rodzinom z dziećmi i jest ich coraz więcej. Opracowana przez nas strona internetowa może być 
wykorzystywana również przez szkoły i przedszkola, jako inspiracja do organizacji wycieczek dla 
swoich uczniów. Zestawienie na jednym portalu internetowym różnorodnych atrakcji dla dzieci 
znacznie ułatwi rodzicom lub nauczycielom zaplanowanie wyjazdu na rodzinny wypoczynek – 
mówi Adam Wawoczny Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej. Agnieszka Sikorska, dyrektor 
Śląskiej Organizacji Turystycznej i pomysłodawczyni wydawnictwa dodaje, że od wydania 
pierwszego przewodnika minęło już kilka dobrych lat. Teraz jest on dostępny on-line praktycznie 
dla każdego.

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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LOT: nowe bezpośrednie połączenia do Egiptu, 

Azerbejdżanu, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny
PLL LOT pod koniec maja uruchamia nowe 
bezpośrednie połączenia z Warszawy. 
Zainaugurowane trasy do Kairu, Sarajewa i 
Baku będą połączeniami całorocznymi, a do 
Prisztiny do 29 września. To miejsca, gdzie z 
pewnością warto udać się na urlop i zapoznać z 
bogatą historią tych miejsc. Co można zatem 
zobaczyć w tych miejscach?

Starożytna i futurystyczna architektura Baku 
 Stolica Azerbejdżanu zaskakuje swą 
różnorodnością. Jest miejscem, gdzie dobrze 
odnajdą się miłośnicy zarówno starożytnej, jak i 
futurystycznej architektury. Planując wyjazd do 
tego miejsca, warto odwiedzić Ogniste Wieże, 
Dziewiczą Basztę, a także Azerbejdżańskie 
Muzeum Dywanów. W Baku jest duża ilość 
atrakcji, których nie warto pomijać. 
Zwiedzanie najlepiej zacząć od bakijskiego 
Starego Miasta, czyli Miasta Wewnętrznego, 
którego zabudowa znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Część 
znajdujących się tam budynków powstała w XII 
wieku. Kolejnymi miejscami wartymi 
zobaczenia jest główna ulica handlowa ¬– 
Nizami, promenada z muzeum dywanów oraz 
zaprojektowany przez polskiego architekta 
Pałac Ismailiyya, który zlokalizowany jest obok 
Miasta Wewnętrznego. 
Aby dostać się do tych miejsc bezpośrednie 
całoroczne połączenie na trasie Warszawa – 
Baku oferuje PLL LOT. Będzie odbywało się 
cztery razy w tygodniu, a czas lotu ma wynosić 
około czterech godzin.

Kair – miasto tętniące życiem 
Kolejnym miejscem do którego już można 
planować wakacyjną podróż z bezpośrednim 
połączeniem jest Kair. Jedno z największych 
miast na świecie oferuje dla turystów wiele 
atrakcji. Jedną z nich z pewnością są słynne 
piramidy oraz Sfinks. Stolica Egiptu ma bardzo 
bogatą i ciekawą historię, z którą można 
zapoznać się w Muzeum Egipskim. Instytucja 
założona została w 1835 roku. Przez lata 
zgromadzone zostały tam skarby ze świątyń i 
grobowców. Na zwiedzanie muzeum warto 
poświęcić kilka godzin, bowiem znajduje się 
tam ponad 160 tys. eksponatów. 
Po zwiedzaniu muzeum, jeśli zostaną nam 
jeszcze siły na dalszą wycieczkę może udać 
się na spacer po Starym Kairze, gdzie znajduje 
się synagoga Ben Ezry. To w tym miejscu 
Mojżesz poprosił Boga o zakończenie zsyłania 
plag na Egipcjan. Obecny kształt budynku 
pochodzi z końca XIX w., a jego konstrukcja 
wielokrotnie była przebudowywana, ponieważ 
obiekt z pierwszego tysiąclecia się nie 
zachował. 
Kair to miejsce tętniące życiem. Zabytki, 
ciekawa historia i egipskie smaki w lokalnych 
kuchniach, z które możemy poznać wybierając 
bezpośrednie połączenie z kraju przez pięć 
razy w tygodniu w ciągu całego sezonu 
letniego.

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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Odkryć Sarajewo
Bośnia i Hercegowina jest uznawana za jedno 
z ostatnich dzikich miejsc w Europie. Wielu 
turystów wciąż ją omija, dzięki czemu 
zachwyca niepowtarzalną naturą i unikalnymi 
zabytkami. Stolica kraju umiejscowiona jest w 
dolinie rzeki Miljacki i otoczona wysokimi 
górami. Sarajewo przyciąga nie tylko swym 
urokiem, ale też zabytkową starówką z 
meczetem Gazi Husrev-bega czy też fontanną 
Sebilj.

Państwo jest domem dla różnych wyznań, 
które przenikają się na ulicach, gdzie znajdują 
się nie tylko meczety, ale też kościoły 
katolickie, synagogi oraz sobory. Po wielu 
latach burzliwych historii miejsca kultu nadal 
istnieją obok siebie. W centrum Starego Miasta 
znajduje się meczet Gazi Husrev-bega, który 
został wybudowany w XVI wieku. Był 
pierwszym meczetem na świecie, który jako 
pierwszy uzyskał oświetlenie elektryczne. W 
pobliżu znajduje się też meczet Ferhadija, a 
kawałek dalej katolicka katedra Serca 
Jezusowego. Idąc spacerem przez Stare 
Miasto możemy zobaczyć świątynie czterech 
wyznań. Lot, który będzie trwał niecałe dwie 
godziny i połączenie odbywające się przez cały 
rok pięć razy w tygodniu z pewnością zachęci 

wielu do spędzenia czasu wolnego na 
poznawaniu bałkańskiej kultury i odkrywaniu jej 
wyjątkowych zabytków.

Najmłodsze państwo w Europie 
Ostatnim z nowych miejsc, gdzie będziemy 
mogli udać się samolotem bez żadnej 
przesiadki będzie Prisztina. Połączenia 
realizowane do końca września będą odbywać 
się cztery razy w tygodniu. Stolica Kosowa 
przyciąga swoim nietuzinkowym klimatem z 
czasów Imperium Osmańskiego. Wielki 
Hammam, gwarny bazar i meczet Sułtana 
Mehmeda to tylko niektóre miejsca, które 
dostarczą niezapomnianych wakacyjnych 
wspomnień. 
Do najbardziej charakterystycznych miejsc w 
Prisztinie jest Bulwar Matki Teresy. Skupia on 
życie towarzyskie i handlowe w mieście. Przy 
bulwarze znajduje się pełno kramików, gdzie 
oferowane są przeróżne lokalne i rzemieślnicze 
produkty. Warto udać się też na Stare Miasto 
oraz w okolice Pałacu Sportu i Młodości, gdzie 
umiejscowiony został pomnik Newborn 
symbolizujący niepodległość Kosowa. 
Pomysłów na zbliżające się wakacje pojawia 
się coraz więcej. Miejsca i ich dostępność 
również zachęcają do odwiedzin. Starożytne 
budowle, podziwianie prawdziwych mumii, 
przenikające się kultury i religie oraz 
niepowtarzalny klimat, to tylko część propozycji 
jakie możemy wykorzystać w naszych 
wyjazdowych planach.

red. Jakub Karasek

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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Jak zerwać z odkładaniem 

wszystkiego na później?
Masz dość robienia wszystkiego na ostatnią 
chwilę? Nigdy nie możesz zdążyć z lekcjami? 
Czas zerwać z odkładaniem spraw „na jutro”! 
Ten artykuł pomoże ci tego dokonać, nawet 
jeśli:
* wydaje ci się, że jakieś zadanie Cię przerasta
* brakuje ci motywacji
* masz już i tak zbyt dużo na głowie

Wydaje ci się, że jakieś zadanie cię przerasta.

Niektóre zadania są tak przytłaczające, że 
najłatwiej jest je po prostu odłożyć. Oto kilka 
lepszych pomysłów: 
●  Podziel zadanie na mniejsze etapy. „Nawet 
jeśli mam sporo zaległości i próbuję je 
nadgonić, to zajmuję się tylko jedną rzeczą 
naraz” — wyjaśnia Melissa. 
● Zacznij od razu. „Zabierz się do dzieła zaraz 
po otrzymaniu zadania — nawet gdyby 
oznaczało to tylko zapisanie go w kalendarzu 
lub zanotowanie kilku rozwiązań, które 
mogłyby ci wylecieć z głowy” (Vera). 
●  Poproś o pomoc. To, co jest dla ciebie 
wyzwaniem, może nie być obce twoim 
rodzicom albo nauczycielom. Skorzystaj z ich 
doświadczenia. Niewykluczone, że pomogą ci 
uporządkować pomysły i wszystko 
rozplanować. 

Wskazówka: „Ułóż sobie plan. Oczywiście 
trzymanie się go wymaga potem 
zorganizowania i determinacji, ale to działa — 
wszystko jest zrobione na czas” (Abbey).

Brakuje ci motywacji.

Prawie każde zadanie ma jakieś nieprzyjemne 
lub nudne aspekty. Co więc zrobić, jeśli właśnie 
musisz zająć się czymś, co ci zupełnie nie leży? 
●  Pomyśl, dlaczego warto jak najszybciej się z 
tym uporać. Na przykład wyobraź sobie, jak 
świetnie się poczujesz, gdy będziesz mieć 
wszystko za sobą. „Kocham to uczucie, kiedy 
zdążę z czymś na czas albo nawet jestem do 
przodu i wreszcie mogę się zrelaksować” — 
mówi Amy. 

Wyznacz sobie krótszy termin. Alicia dzieli się 
swoją strategią: „Zakładam sobie, że muszę to 
skończyć dzień — dwa przed faktycznym 
terminem. Potem mogę się temu jeszcze raz 
przyjrzeć i mam trochę czasu w zapasie”. 

Wskazówka: „Wszystko sprowadza się do 
nastawienia. Postanów sobie wywiązać się z 
zadania, choćby nie wiem co. Z doświadczenia 
wiem, że potem sprawy układają się jak należy” 
(Alexis).

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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red. Wiktoria Soballa

Masz już i tak zbyt dużo na głowie.

„Ludzie często zarzucają mi, że wszystko 
odkładam na później”, żali się Nathan, „ale 
to niesprawiedliwe! Ja po prostu mam huk 
roboty!” Jeśli podpisujesz się pod tą 
wypowiedzią, wypróbuj poniższe 
wskazówki. 

●  Zacznij od rzeczy prostszych. „Kiedyś 
usłyszałam radę, że jeśli coś zajmuje mniej 
niż pięć minut, powinnam zrobić to na 
poczekaniu” — opowiada Amber. „Chodzi o 
takie czynności, jak posprzątanie, 
odwieszenie rzeczy do szafy, umycie 
naczyń czy zatelefonowanie”. 

Czy masz wrażenie, że wprowadzenie tych 
rad byłoby zbyt uciążliwe? Pomyśl: jeśli 
układasz plan działania, ty rządzisz 
czasem, a nie czas tobą. To z kolei 
redukuje stres. „Kiedy mam plan, jestem 
spokojniejsza i łatwiej mi patrzeć na 
sprawy z właściwej perspektywy” — 
zwierza się Kelly. 

●  Eliminuj „rozpraszacze”. „Gdy mam coś 
ważnego do zrobienia, informuję o tym 
wszystkich w domu” — opowiada Jennifer. 
„Mówię, że jeśli w najbliższym czasie ktoś 
będzie ode mnie czegoś potrzebować, 
niech powie o tym od razu, zanim wciągnę 
się w pracę. Potem wyłączam też telefon i 
powiadomienia o nowej poczcie”.

Wskazówka: „Nic samo się nie zrobi. 
Zamiast odwlekać i ciągle mieć to na 
głowie, po prostu to zrób. Wtedy przez 
resztę dnia będziesz mieć spokój” (Jordan)

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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POTRAWY
Meksyk oficjalnie Meksykańskie Stany Zjednoczone– państwo 
w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi 
(na północy), z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu), 
Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie) oraz 
z Gwatemalą i Belize (na południowym wschodzie).
Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 mln km², co daje mu 
pod tym względem 14. miejsce na świecie. Z prawie 130 mln 
mieszkańców jest 11. krajem pod względem liczby ludności. 
Meksyk jest federacją 31 stanów i Dystryktu Federalnego, w 
którego skład wchodzi stolica – miasto Meksyk – jedno z 
najgęściej zaludnionych miast na świecie. 
Najpopularniejsze dania
- Tacos - Najlepsza rzecz na świecie! Jako danie lub przekąska, 
tacosy to po prostu placki z tortilli z mąki kukurydzianej lub 
pszennej. Najpopularniejsze są tutaj tacos al pastor – z 
mięsem wieprzowym, ananasem, cebulą, limonką i kolendrą. Na 
stole zawsze znajdziecie pikantne salsy o różnej intensywności, 
dzięki czemu ostrość dania regulujecie sobie sami. 
- Churros - Co prawda nie meksykańska, a hiszpańska 
słodkość, ale znana i kochana na całym świecie. Tę przekąskę, 
w odróżnieniu od marquesitas, dostaniecie na każdym rogu w 
całym kraju. To pręciki z ciasta parzonego, smażone na 
głębokim oleju i podawane z cukrem pudrem i czekoladą. 
Znane nie tylko w Hiszpanii, ale też całej Ameryce Środkowej i 
Południowej. W Meksyku mogą być też nadziewane, np. 
czekoladą lub dulce de leche.  
- Quesadilla - Obok burrito i tacos trzecia najbardziej znana 
potrawa Meksyku i towar eksportowy kuchni meksykańskiej na 
cały świat. Tortille z masy kukurydzianej kobiety smażą na 
comalu. W środku quesadilli ciągnie się rozpuszczony ser 
Oaxaca, choć w Mexico City nie podaje się ich automatycznie z 
serem – często trzeba o niego poprosić. Podaje się je z zieloną 
lub czerwoną salsą, posiekaną cebulą i guacamole, ale też z 
warzywami i różnymi rodzajami mięsa. Na górę daje się 
awokado lub guacamole, posiekaną cebulę, papryczki chili i 
kolendrę.

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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red. Tomasz Wyleżałek

NOCLEGI 

-Hotel Grand Palladium White Sand Resort & Spa-
położony jest na terenie posiadłości o powierzchni 
1.220.000 m2, bezpośrednio przy wspaniałej plaży. 
Hotel znajduje się zaledwie 20 minut od Playa del 
Carmen i 7 minut od wioski Akumal. Warto jest 
zauważyć, że nasz hotel został zaprojektowany tak, 
aby nie zakłócać okolicznej flory i fauny, a hotelowe 
budynki zostały wspaniale wkomponowane w 
naturalne otoczenie. projekt hotelu jest doskonałym 
przykładem tego, jak najnowocześniejsze i 
luksusowe udogodnienia mogą idealnie 
harmonizować z przyrodą i naturalnym otoczeniem.

- Bahia Principe Grand Coba -  położony jest w 
miejscowości Akumal. Oferuje on odkryty basen, 
spa, centrum odnowy biologicznej i WiFi. Wszystkie 
pokoje są klimatyzowane, przestronne i zapewniają 
dużą ilość naturalnego światła. Dysponują one 
częścią wypoczynkową i dużym balkonem z 
meblami ogrodowymi. W każdym pokoju znajduje 
się lodówka, sejf oraz przestronna łazienka 
wyposażona w wannę z hydromasażem. Hotelowa 
restauracja oferuje szeroki wybór wyśmienitych dań 
z karty. W barze dostępne są napoje i przekąski. Na 
terenie obiektu mieści się kort tenisowy, centrum 
fitness, klub nocny i zaplecze sportów wodnych. W 
okolicy panują doskonałe warunki do uprawiania 
rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w tym 
windsurfingu, nurkowania oraz turystyki rowerowej. 
Na miejscu zapewniony jest bezpłatny parking. 
Obiekt usytuowany jest 3,4 km od rezerwatu Xcacel-
Xcacelito, 11 km od zatoki Kantenah i 32 km od 
terminalu statków wycieczkowych Calica. 
Odległość od międzynarodowego lotniska w 
Cancún wynosi 90 km.

Wydanie IX/XXI/2021/2022
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Meksykańskie zwyczaje pochodzą zarówno z rdzennej 
ludności, jak iz epoki kolonialnej. Niektóre z nich są dziwne i 
zaskakujące dla obcokrajowców, którzy odwiedzają ten kraj, 
ponieważ różnią się od tego, do czego przywykli. W tym 
artykule dowiesz się, jakie są najważniejsze tradycje 
Meksyku.
- Dzień żywych trupów (Dia de Muertos)
Jedną z najwybitniejszych uroczystości w Meksyku jest 
uroczystość Dzień żywych trupów, która odbywa się 1 i 2 
listopada. Wedle przekonania, w tym dniu zmarli ludzie 
wracają na świat. Jego początki sięgają czasów 
przedhiszpańskich, a później połączyły się z tradycją 
katolicką. Z tego powodu krewni przygotowują ołtarze w 
swoich domach oraz przynoszą na cmentarz kwiaty i 
żywność. W Aguascalientes obchodzony jest Festiwal 
Czaszek, podczas którego odbywa się imponująca parada.
- Święto 15 lat (Quinceañera)
Kiedy dziewczyna kończy 15 lat, a strona urodziny w dobrym 
stylu, które odzwierciedlają przejście dziewczynki od 
dzieciństwa do dorosłości.
Wczesnym rankiem quinceanera grupa muzyków lub mariachi 
idzie śpiewać do domu głównego bohatera, odbywa się 
serenada. Późnym rankiem rodzina i przyjaciele uczestniczą 
w specjalnej mszy. Po tym przychodzi kolej na bankiet, na 
którym działa m.in. pierwszy toast o Vals. Quinceañera 
zazwyczaj przygotowuje choreografię z przyjaciółmi, aby 
zaskoczyć gości. W tym dniu młoda kobieta nosi imponującą 
sukienkę, która może być kolorowa lub biała. Ponadto zwykle 
po raz pierwszy nakłada makijaż i szpilki.
- Piniaty
Piniaty są często spotykane na urodzinach i 
bożonarodzeniowych posadach. To rodzaj glinianych lub 
tekturowych garnków pokrytych kolorowym papierem. 
Wewnątrz znajdują się słodycze, owoce lub prezenty. Chociaż 
dziś znajdziemy wiele modeli, najpopularniejsza jest piñata z 
kolcami, która ma kształt gwiazdy. Trzeba to uderzyć z 
opaski, podczas gdy reszta uczestników śpiewa popularną 
piosenkę.
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SŁOWNICZEK
JĘZYK HISZPAŃSKI

PODSTAWOWE ZWROTY

¡Hola! – Cześć
¡Buenos días! – Dzień dobry!
¡Buenas tardes!   –  Dobry wieczór!
¡Buenas noches!  – Dobranoc!
¡Adiós!  – Do widzenia!
Cómo estás? – Jak się masz?
Bien, gracias – Dobrze, dziękuję
¡Hola! ¿Qué tal?  – Cześć, co słychać?
¡Hola! Bien, ¿y tú? – Cześć! Dobrze, a u 
Ciebie?
¿Cómo te llamas?– Jak się nazywasz?
¿Habla inglés? – Mówisz po angielsku?
No hablo español– Nie mówię po hiszpańsku
Yo no entiendo – Nie rozumiem
No sé– Nie wiem
Necesito ayuda – Potrzebuję pomocy
PYTANIA O DROGĘ
¿Dónde esta la playa - Gdzie jest plaża?
¿Dónde puedo encontrar un taxi? - Gdzie 
znajdę taksówkę?
¿Dónde está la parada de autobús más cerca? 
- Gdzie znajdę najbliższy przystanek 
autobusowy?
¿Cuánto cuesta un billete para … ? - Ile 
kosztuje bilet…
Un billete para … , por favor. - Jeden bilet ... 
poproszę.
Aqui – tutaj
Allí – tam
A la derecha – w prawo
A la izquierda – w lewo
Derecho – prosto
En la esquina – na rogu
Dónde está los servicios?- Gdzie jest toaleta

JEDZENIE I DROBNE ZAKUPY

¿Quieres algo para comer? - Czy chcesz coś 
zjeść?
¿Quieres algo para beber? - Czy chcesz się napić?
¿Qué quieres comer? - Co masz ochotę zjeść?
una agua - woda
una cerveza - piwo
un café - kawa
Soy vegetariano/a –jestem wegetarianinem/ką
Tengo alergia a… - Mam alergię na...
¿Cuánto cuesta? - Ile to kosztuje?
La cuenta, por favor - Poproszę rachunek.
un helado - lody
una ensalada - sałatka
una sopa - zupa
el pollo - kurczak
¿Qué me recomienda? - Co polecasz?46) La carta, 
por favor - Proszę menu

WYRAŻANIE EMOCJI I POMOCNE 
STWIERDZENIA

Por supuesto! lub ¡Claro que si! – jasne, 
oczywiście
¿En serio? – serio, naprawdę
¡Oye! – hej, rozumiane jako: słuchaj
¡Dios mio! – o, boże!
A ver… – zobaczymy
¡No me digas! – Nie zgadzam się
¡Vale! – jasne, zgoda
Qué yo sepa – o ile wiem
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SŁOWNICZEK

red. Weronika Witek

DYSKUSJE I PYTANIA O 
ZAINTERESOWANIA

¿Te gusta viajar? – Lubisz podróżować?
¿En qué países has estado? – Jakie kraje 
odwiedziłeś/aś?
¿Querrías ir a [Barcelona]? – Chcesz jechać do 
Barcelony?
¿Hablas otros idiomas? – Znasz inne języki?
¿Cuándo empezaste a aprender [español]? – 
Kiedy zacząłeś się uczyć hiszpańskiego?
¿Qué haces para divertirte? – Co lubisz robić 
dla rozrywki?
¿Te gusta [leer]? – Lubisz czytać?
¿Cuál tipo de música te gusta más? – Jaką 
muzykę lubisz?
¿Cuál es tu [película/libro/banda] favorita? – 
Jak jest twój ulubiony/a [film/książka/zespół]?
¿Tocas un instrumento? – Grasz na jakimś 
instrumencie?
¿Practicas algún deporte? – Uprawiasz sport?
¿Qué edad tienen? – Ile masz lat?
¿Donde creciste? – Gdzie dorastałeś/aś?70) 
¿Tienes alguna mascota?– Masz zwierzę?

PLAŻOWANIE

El bañador/el traje de baño — strój kąpielowy 
La toalla — ręcznik
La crema solar/el bloqueador solar/el 
protector solar — płyn do opalania
Las gafas de sol/los lentes de sol — okulary 
przeciwsłoneczne
La sombrilla — parasolka plażowa La tabla de 
surf — deska surfingowa  La cometa — 
latawiec El cubo — wiaderko La pala — 
łopatka El balón de playa/la pelota de playa — 
piłka plażowa La playa — plaża La arena — 
piasek El castillo de arena — zamek z piasku 
El sol — słońce El salvavidas/La salvavidas — 
ratownicy Las olas — fale La orilla — 
wybrzeże La concha — muszla La estrella de 
mar — rozgwiazda El cangrejo — krab El pez 
— ryba  Tomar el sol — kąpiel słoneczna 
Broncearse — opalanie  Jugar al voleibol — 
gra w siatkówkę Nadar — pływać  Bañarse— 
przebywanie w wodzie, kąpanie się Bucear — 
nurkowanie  Hacer surf — surfowanie

Wydanie IX/XXI/2021/2022



Bonjour ZSGH

Type something
Źródło:  : justynalorenc.com; pl.astelus.com; www.waszaturystyka.pl; www.wiadomosciturystyczne.pl

Bonjour ZSGH" poszukuje 
kreatywnych redaktorów do 
tworzenia ambitnej gazety. 

Praca ta wymaga sporo pracy i 
zgranej załogi. Skontaktuj się z 

nami i dołącz do naszego 
zespołu!

redakcja.bonjour@zsgh.net.pl

Masz temat?
Napisz do nas!

redakcja.bonjour@zsgh.net.pl

Zespół redakcyjny Bonjour ZSGH:  Wiktoria Soballa; Tomasz Wyleżałek;
                                                              Jakub Karasek;   Weronika Witek                                     

Pod opieką: mgr Anny Halamy; mgr Krzysztofa Brola

Wydanie IX/XXI/2021/2022

https://www.waszaturystyka.pl/

